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KVALITETSREDOVISNING  
 

 
 

 

 

SAMMANFATTNING AV KVALITETSREDOVISNINGEN 
Med de resurser som finns inom sektor konsult och administration både då det gäller administrativ 

personal och personal inom kultur och fritid krävs det att vi prioriterar hårt inom verksamheten. Trots 

detta har det ändå skett mycket utvecklingsarbete och många kvalitetshöjande åtgärder har vidtagits. 

Det handlar om införande av ny teknik, utbildning i kommunikation för att bara nämna några 

områden. 

I arbetet med att nå våra kommunmedborgare digitalt har vi nått en god väg. Antal följare på 

kommunens Facebook har ökat och antalet besökare på hemsidan har också ökat. Vårt systematiska 

utvecklingsarbete har inneburit att vi förbättrat kommunens hemsida med 8% jämfört med föregående 

år. Vi har drivit flera olika projekt för verksamheternas utveckling. Samarbetet med andra kommuner 

framför allt inom Västar 6 har ökat. Flera kvalificerade upphandlingar av system görs gemensamt.   

 

 

Grundfakta om sektor Konsult och administration 
Sektor konsult och administration har ansvar för kommunens övergripande administration och kultur 

och fritid. I sektorn ingår två enheter det är Personal- och ekonomienheten samt Service- och 

löneenheten. Antal anställda i sektorn är ca 66 personer. Ekonomichef är chef över personal och 

ekonomienheten. Service- och löneenheten leds av två enhetschefer, varav en av enhetscheferna även 

är sektorschef 

 
GRUNDFAKTA OM PERSONAL- OCH EKONOMIENHETEN 
Den centrala Personal- och ekonomienheten ska genom en helhetssyn leda personal- och 

ekonomiarbetet i kommunen.  Genom ett konsultativt arbetssätt stödjer enheten kommunens chefer 

inom respektive kompetensområde. I enheten arbetar 11 medarbetare. 

 

 

GRUNDFAKTA OM SERVICE- OCH LÖNEENHETEN 
Serviceenheten består av ett flertal olika verksamhetsområden. Dessa verksamheter är: Bibliotek, 

Fritid/ förening, Fritid ungdom, Kommunikation, Kansli, Kultur, Löner, Medborgarkontor, 

Musikskola som under året utökats till kulturskola via bidrag från Kulturrådet, Risk/ säkerhet, 

Telefoni, Samhällsbetalda resor.  

Löner och Samhällsbetalda resor har uppdrag åt både Götene och Skara kommuner.  

I enheten ingår också ansvar för kommuns lokaler i centrumhuset.  

Enheten har ett brett ansvarsområde och ger även stöd till den politiska ledningen.  

I enheten arbetar ca 55 medarbetare. Flera av dessa innehar specialistfunktioner och arbetar ensamma 

inom sitt verksamhetsområde   

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE  
Vi har en ”slimmad” administrativ organisation, vilket innebär att den också är sårbar. Ökade krav och 

önskemål från allmänheten, interna organisationen, politiken påverkar samtliga verksamheter ex 

kansli, personal och ekonomi mm. Teknikutvecklingen inom administrativa områden sker oavbrutet 
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I stort sett alla enhetens verksamheter arbetar som stödfunktioner på olika sätt för övriga kommunala 

verksamheter som vård, omsorg, skola mm. Stor personalomsättning inom vissa administrativa 

verksamheter har påverkat arbetet med måluppfyllelse och utveckling, tyvärr har en del av detta arbete 

fått stå tillbaka under året.  

 

Genom bidrag från kulturrådet har utökad kulturskola kunnat erbjudas kommunens barn och unga. 

Biblioteket och medborgarkontoret har via EU- projekt fått bidrag för att utveckla verksamheterna. 
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
 

Viktiga resultat 
 

 

 

 Information till alla 2017, SKL:s granskning av kommuners webbplatser 
 

Granskningen görs varje år. 2016 började man använda en mätmetod som gjordes genom en 
självgranskning där vår kommunikationsavdelning fick ge svar på 250 frågor kring hemsidan. 
Granskningen genomfördes på samma sätt 2017. 
 

Kommunens hemsida fick i granskningen 673 poäng av 768 möjliga vilket motsvarar 88 % av 

maxpoängen. ( en ökning jämfört med föregående år med 8 % ). Ökningen beror till största delen 

på att vi arbetet med de förbättringsområden som identifierades vid föregående års resultat 

 

 Antal följare på kommunens Facebook har ökat med 400 under året. Vid årsskiftet var antalet 

1 820 följare. 

 Antal besökare på hemsidan 333 200 besökare 2017.(323 000 2016).  
 

 

 

Särskilda kvalitetshöjande insatser 
 

 

 

Utbildningar 
 

 Föreläsning i ”att ge och ta återkoppling” för all personal. 

 

 Utbildning för personal i bibliotek och medborgarkontor i Interkulturell kommunikation 2 

poäng via Högskolan i Skövde för deltagarna i medborgarkontorets projekt ICU och 

bibliotekets projekt Lori. Syftet med kursen var att ge ökade kunskaper i hur sociala och 

kulturella normer, attityder och beteenden påverkar och styr vår kommunikation och 

interaktion med andra människor. 

 

 Utbildning i Procapita för personal som arbetar på G-huset och fritid ungdom. 

 

 Juristnätverket inom Västra 6 arrangerade en gemensam utbildning om ny kommunallag, 

ny förvaltningslag och övergripande om dataskyddsförordningen 

 

 Partsgemensamma samverkansutbildningar med samtliga samverkansgrupper har 

genomförts och arbetet fortsätter nu i de enskilda samverkansgrupperna.  

 

 Utbildning för potentiella chefer, Framtida ledare, har startat och fortsätter våren 2018. 

Utbildningen är ett samarbete i Västra 6 och Götene kommen har fyra platser. Deltagarna 

från Götene kommer från äldreomsorg, IFO, förskola och grundskola. 
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 Ett introduktionsprogram för nya chefer genomfördes tre dagar under hösten. Tanken är 

att introduktionsutbildning ska vara ständigt pågående. Utbildningen genomförs i 

samarbete med Essunga och Grästorp. Från Götene deltar sju chefer. 

 

 Utbildning för samtliga chefer i kommunikativt ledarskap. Utbildningen ges av Högskolan 

i Skövde och ger 15 högskolepoäng. Utbildningen kommer att pågå under två år.  

 

 Klarspråksutbildning för chefer och handläggare genomfördes under hösten. Att använda 

klarspråk i våra texter är inte bara en del i det kommunikativa ledarskapet, utan också ett 

lagkrav sedan 2009 där det bland annat står att alla myndigheter ska använda ett språk 

som är enkelt, vårdat och begripligt. Ökad tillgänglighet, vilket klarspråk är en viktig del i, 

är också ett av våra politiska mål som vi arbetar mot.  

 

 Kris övning för tjänstemannadelen av krisorganisationen har genomförts. Det var en så 

kallad bordsövning där det diskuterades hur vi väljer att hantera krisen utifrån olika inspel. 

Syftet var att de olika grupperna inom krisorganisationen ska bli tryggare i sina roller och 

med sina uppdrag och få en bättre förståelse för hur de olika delarna inom 

krisorganisationen arbetar. Målet var att vi efter avslutad övning har ett bättre samarbete 

inom krisorganisationen och därmed en effektivare krishantering. 

 

 Kansliets personal har under året fortbildat sig i rollen som nämndsekreterare. 

 

 Utbildning för all personal i Götene kommun tema ”Ja till arbetsglädje” och föreläsare var 

Christina Stielli, som är en välkänd talare och författare kring arbetsglädje, lycka och 

utveckling. 

 

Utvecklingsdagar 

 

 Serviceenheten har genomfört två utvecklingsdagar vardera för kultur/fritid och 

administration under våren. Innehållet var: Studiebesök på SMS (Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg) i Falköping, utbildning kommunikation, handlingsplaner arbetades 

fram utifrån medarbetarenkäten mm. 

 

 Under hösten genomförde verksamheterna inom Serviceenheten utvecklingsdag för 

verksamhetsfrågor och arbetsmiljögenomgång 

 

 Personal- och ekonomienheten har haft utvecklingsdagar, vilka avslutades med en 

föreläsning av Thomas Brytting kring ”Moralisk kompetens”. Föreläsningen tog upp olika 

etiska frågor, som förtroende och integritet. Samtliga chefer, biståndsbedömare med flera 

var inbjudna och totalt lyssnade drygt 50 personer på föreläsningen. 

 

Projekt 

 

 Projekt ICU (Inter cultural Intercultural communication for you)  

o Jobbskuggningsprojekt för medborgarkontoret  

o Den första jobbskuggningsresan inom ICU-projektet genomfördes 3-11 maj då 

fem personer reste till Italien. Mottagande organisation var det sociala kooperativet 

Borgorete i Perugia i Italien. Borgorete arbetar bland annat med integration av 

flyktingar, barn- och äldreomsorg, inkludering och integration av personer som av 

olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Organisationen samarbetar 
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mycket och nära flera andra organisationer och under vår jobbskuggning fick vi 

bland annat träffa olika organisationer som: 

  arbetar med prostituerade och traffickingoffer som är nära sammankopplat 

med migrationen i Italien, dels genom förebyggande arbete och dels genom 

att hjälpa kvinnor att ta sig ur prostitutionen 

 arbetar med boenden för asylsökande, nyanlända och ensamkommande 

barn 

 hjälper nyanlända att snabbare ta sig in på arbetsmarknaden 

 hjälper asylsökande och nyanlända att ansöka om uppehållstillstånd och 

förnya uppehållstillstånd 

 arbetar med attitydförändringar i samhället till att få ett mer inkluderande 

och accepterande klimat för att underlätta integrationen av nyanlända 

o Sista jobbskuggningsresan i medborgakontorets Erasmusprojekt ICU genomfördes 

15-21 oktober. Fem personer har denna period varit i Bonn i Tyskland och 

jobbskuggat på deras medborgarkontor. 

o Erasmus+ praktikant från Bonn i Tyskland, har varit i medborgarkontoret och 

jobbskuggat i två veckor. 

 

 Projekt LORI (Love Reading)  

o Läsfrämjande projekt där personal från bibliotek/kultur har haft möjlighet att 

jobbskugga tre grannländer under en vecka.  

o Under en vecka i april besökte tre personal Finland och skärgårds staden Pargas 

inom projekt Nordplus. Många positiva intryck för detta besök. Efter besöket blev 

vi extra inspirerade att ha högläsning på biblioteket.  

o Under hösten genomfördes andra resan. Två personer fick åka till Pasvalys i 

Litauen. De blev mycket väl omhändertagna av personal som var med och guidade 

under hela veckan. Det blev många intryck och nya idéer att ta med till den egna 

verksamheten. 

 

 Projekt mötesplatsen 

o Integrationsprojektet Mötesplatsen är ett projekt där VGR har beviljat 

projektmedel på drygt en miljon kronor för utvecklande av medborgarkontoret till 

en mötesplats med fokus på integration av nyanlända. Projektet startade 1 juni 

2017. Syftet med projektet är att göra medborgarkontoret till en ännu bättre 

serviceplats även för nyanlända. Projektkommunikatör och en kulturtolk har 

anställts i projektet.  

 

 Projekt Kulturskolan 

o I samarbetet med studieförbund och med finansiering från kulturrådet har tre nya 

kulturyttringar funnits tillgängliga för barn och unga under hösten: teater, film och 

målarskola. Utöver det har projektet ”Unga talanger" genomförts. En show som 

skapades av unga talanger!  Då kulturrådet sponsrar kulturskolan har dessa 

elevplatser varit avgiftsfria. 

 

 Projekt GDPR 

o Projekt kring informationssäkerhet och GDPR som står för General Data 

Protection Regulation och är en dataskyddsförordning från EU som träder i kraft 

2018-05-25. Projektet syftar kortfattat till att identifiera de förändringar som krävs 

för att förbereda verksamheten inför de nya krav som dataskyddsförordningen 
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kommer att medföra. Projektet genomförs i samarbete inom V6 (Västra 6) och 

Göliska IT.  

 

 Projekt E-arkiv 

o Ett projekt inom ramen för kommunerna inom Göliska IT har genomförts med 

målet att införa e-arkiv. E-arkivet är till för långtidsbevarande av digitala 

handlingar och det som idag ligger i våra digitala system. System är upphandlat 

och installation av E-arkiv gjordes under hösten.  

 

 Projekt Sekretesshandlingar digitalt 

o Nu kan även sekretesshandlingar distribuerats digitalt till socialnämndens 

arbetsutskott. Handlingarna skyddas med hjälp av inloggning i två steg, varav ett 

är bank-id. 

 

 Projekt upphandling ärendehanteringssystem. 

o  Beslut om att göra en gemensam upphandling av ärendehanteringssystem inom 

Västra 6 har tagits under året. Arbetsgrupp har bildats med representanter från 

samtliga kommuner. En gemensam kravspecifikation har tagits fram inför 

upphandlingen. Beslut om leverantör beräknas att tas under våren 2018. 

 

 Projekt upphandling bibliotekssystem 

o I V6-samverkan har ett nytt biblioteksdatasystem upphandlats under året.  

 

 Projekt SKL  

o Sedan januari är Götene kommun med i ett förberedande projekt som drivs av 

SKL. Projektet handlar om att om det är möjligt ta fram ett gemensamt system för 

bland annat hantering av föreningsbidrag och bokning av lokaler. Ca 200 

kommuner är med i projektet. 

 

Övriga kvalitetshöjande åtgärder 

 

o Lösning har tagits fram för digital anslagstavla på hemsidan. Enligt nya 

kommunallagen ska en sådan finnas från den 1 januari 2018. Här ska justerade 

protokoll och kallelser till kommunfullmäktige tillkännages 

 

o Under året har arbete genomförts med att digitalisera gamla dokument. Till att börja 

med är det betyg som har scannats in och gjorts tillgängliga digitalt. 

 

o Upphandling av operatör och serviceavtal för telefoni har genomförts under året.  

 

o Under hösten lanserades en ny hänvisningstjänst till växeln. Via en app som laddas ner 

till sin smartphone kan man nu hantera sin anknytning. 

 

o Går ´n i Götene, en ny mötesplats för ungdomar i Götene tätort invigdes under våren. 

Den nya gemensamma lokalen innebär bland annat en ökad tillgänglighet, bättre 

arbetsmiljö, effektivare resursanvändning och en kvalitetshöjning för ungdomarna. 

 

o Fritidsverksamheten har under året samverkat med skolans kurator – som är med på 

plats på fritidsgårdskväll någon kväll per vecka.  

 



 

 6 

o Musikskolans lärare har genomfört inspirationskvällar i tyst replokal på Går ´n i 

Götene med temat” alla kan spela”. 

 

o Ett utegym har under året skapats i anslutning till Västerbyområdet. Arbetet utfördes 

av AME och trädgårdstjänst. 

 

o Ett antal fikadialogsmöten har arrangerats genom fritid ungdom. Detta är möten då 

politiker möter ungdomar på fritidsgård eller elevråd.  

 

o Sommarlovsaktiviteter har även i år arrangerats med stöd av statliga medel. Ett rikt 

utbud framtaget i samarbete med föreningar och andra samarbetspartners erbjöd 

kommunens barn och ungdomar gratis sommarlovsaktiviteter. 

 

o Nytt Kultur och fritidspolitiskt program har arbetats fram under 2017 för antagande i 

KF 2018. 

 

o Familjeaktiviteter anordnades under sommaren vid Lasses grotta och i Biskopsborgen 

i Husaby. Det var i snitt runt 70 besökare per dag. Skattjakt och sköldmålning var 

mycket populära aktiviteter och platserna var spännande att besöka för både stora och 

små. Många far- och morföräldrar som kom med sina barnbarn som uppskattade 

aktiviteten. 

 

o Filmprojektet ”Skaraborgshistorier” har varit på Mariedal slott och spelat in en film 

om Eva Ekeblad, första kvinnliga ledamoten i Svenska vetenskapsakademin. 

Manusförfattare är Elin Jannesson och Linus Strand, två ungdomar från Lundsbrunn 

 

o Ett nytt modernare intranät har lanserats under våren. Detta är ett gemensamt arbete 

med Göliska kommunerna. Intranätet är den enda gemensamma kommunikationskanal 

vi har i kommunen. 

 

o Ett nytt verktyg har införts under hösten för att alla surfplattor (Ipads) ska kunna 

administreras. Det är ett systemverktyg som kallas MDM (Mobile Device 

Management). Syftet är främst att man som förtroendevald direkt ska få tillgång de 

funktioner som behövs för uppdraget samt för att underlätta vid support. 

 

o Ett färg- och materialprogram har tagits fram gällande Centrumhuset. Kort 

sammanfattning av programmet: Centrumhuset är byggt 1974 och ombyggt under 

flera perioder. Varje utbyggnad/ombyggnad har på sitt sätt satt sin prägel på huset. 

Strategin vid renovering bör vara att bygga vidare på det som är och komplettera där 

det är ekonomiskt försvarbart. Viktigt att finna en helhet. Programmet innehåller en 

strategi vid renoveringsbehov då det gäller material och kulörval för; golv, socklar, 

väggar, tak, övrigt/snickerier samt orientering i korridor på plan 02 – ”Hotspots”. 

 

o Personalfest gick av stapeln den 1 och 2 februari där all personal var inbjuden. Totalt 

deltog ca 560 medarbetare fördelat på ca 160 första dagen och ca 400 andra dagen. 

Vår personal var mycket nöjda med festen! 
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MÅLSTYRNING 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens mål 
2016-2018 

Indikatorer Mätmetoder 
 

Resultat 

Medborgarna har möjlighet till 
dialog och delaktighet i 
kommunens verksamhet och 
utveckling  

Mötesformer för kommunikation och 
dialog utvecklas  
 
 
 
 
 
Hemsidan och kommunens sociala 
medier utvecklas som 
kommunikationskanal  
 
 
 
Kommunens e-förvaltning utvecklas 

 Intern uppföljning  
 
 
 
 
 
 
Kommunen kvalitet i korthet (Kkik)  
Webbgranskning 

 Antal följare på kommunens Facebook 
har ökat med 400 under året. Vid 
årsskiftet var antalet 1 820 följare. 

 Antal besökare på hemsidan  
2017: 333 200 st 

        2016: 323 000  st.   
 

 Resultat av KKIK Webbinformation 
        2017:88 % av maxpoäng 
         Medelvärdet (riket) 79 % 
        2016: 80 % av maxpoäng 
        Medelvärde (riket) 76 % 
 

 Även sekretesshandlingar distribueras 
digitalt till nämnds politiker 

 E- arkiv för digital långtidsarkivering har 
upphandlats och börjar användas 

 Kommunens officiella anslagstavla är nu 
digital anslagstavla på hemsidan  
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Kulturskola tillskapas för att skapa 
nya verksamhetsformer, öka 
tillgänglighet och nå nya 
målgrupper 

Nya verksamhetsformer, i 
kulturskolans regi eller i samverkan 
breddar utbudet  
 
 
Antalet elever i kulturskolan ökar.  
 
 

Intern uppföljning  
 
 
 

 Nya verksamhetsformer utöver 
musikskolan 2017: Teater, Film, Målning 
och projekt unga talanger 

 
 

 Antal elever start hösttermin:          
         2017: 287 elever         
         2016: 227 elever 
         2015: 211 elever 

Medborgarna har möjlighet till 
meningsfulla fritidsaktiviteter 

Medborgarna upplever att de har 
goda möjligheter att utöva sina 
fritidsintressen  
t ex friluftsliv, föreningsliv, kultur, 
sport m.m.  
 
 
Nya mötesplatser för spontana 
fritidsaktiviteter tillskapas  

SCB:s medborgarundersökning  
 
 
 
 
 
 
Intern uppföljning  

  Ingen undersökning gjord 2017 

 2016: Resultat av totalt 100 möjliga 
poäng: Götene kommun: 54 poäng 
Jämförelse samma kommunstorlek: 57 
poäng 
 

 Ny gemensam lokal för 
ungdomsfritidsverksamhet i Götene 
tätort. 

 Nytt utegym Västerbyområdet 
 

Föreningsstödet anpassas till 
föreningarnas och samhällets 
utveckling 

Föreningsbidragen ses över. Intern uppföljning  Nya riktlinjer för bidrag till 
föreningsverksamhet har antagits i 
Kommunfullmäktige november 2017 

Biblioteket är för alla. Biblioteket 
är en kulturell mötesplats och 
utvecklas i sin roll som 
informations- och 
upplevelsecentrum 

Biblioteksverksamheten breddar och 
fördjupar utbudet och har ett ökat 
antal besökande 

SCB:s medborgarundersökning om 
biblioteksverksamheten  
 
 
 
Intern uppföljning 

 Resultat av totalt 10 möjliga poäng 
        2017: ingen undersökning gjord 
        2016: 7,6 
        2014: 7,4 
 

Utbudet är breddat med mer utländska medier och fortsatt utökad program-verksamhet som exempelvis språk 
caféer, ”after school club” osv 

7,4 
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Utvärdering av handlingsplan 

Sektor Konsult och administration 2017-12-31 

Enhet Service och lön: Administration 

NÄMNDENS/BOLAG
ETS 

VERKSAMHETSMÅL  
2016-2018 

 

ÖNSKVÄRT RESULTAT 
Detta resultat vill vi nå/detta 
är vårt önskvärda läge på vår 

enhet 

PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder ska vi göra 

UPPFÖLJNING/FORTSATT PLANERING 
Har vi gjort det vi planerat? Har det lett till 

önskat resultat? Vilka justeringar eller 
kompletteringar behöver göras i våra 

åtgärder/insatser? 

UPPFYLLEL
SE 

Av önskvärt 
resultat/läg

e 
4= mycket 

hög 
3=medel/hö

g 
2=medel/låg 
1=mycket lå 

NYA 
INSATSER/ÅTGÄR

DER 
Beskriv 

insatser/åtgärder 
som planeras 

utifrån analys och 
måluppfyllelse  

Medborgarna 

har möjlighet 

till dialog och 

delaktighet i 

kommunens 

verksamhet och 

utveckling   
Indikator: 
Mötesformer för 

kommunikation 

och dialog 

utvecklas  

Hemsidan och 

kommunens 

sociala medier 

utvecklas som 

kommunikations

kanal  

Kommunens e-

Kansli: 

Hitta en bra struktur för 

tillgången till 

kommunens olika 

diarium både intern och 

externt 

 

  

 

 

Utreda vilka behov som finns från olika 

användargrupper 

Aktuella frågeställningar: 

 Diarium hemsida? Vilka diarier? 

(Enbart KS i nuläget)  

 Diarium intranät? Ska det finnas kvar 

med möjlighet att se dokument?  

 Kan diarium på hemsida/intranät visas 

på samma sätt?)  

 Kan handläggarstödet ersätta nuvarande 

diarium på intranätet? Räcker detta? 

Utbildningsbehov? 

 Politikernas behov/önskemål? 

Vi har tagit ställning till och åtgärdat 

det vi kan i nuläget. Kommande 

upphandling påverkar. Utbildning 

sker i handläggarstödet. 

  

Upphandling 

nytt 

ärendehanterin

gssystem 
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förvaltning 

utvecklas 

 E-arkiv införs 

 

Upphandling av e-arkiv system tillsammans 

med Göliska och 5 kommuner 

Införande projekt med pilot 

Första avställningen till e-arkivet genomförs 

troligen diarium 

Upphandling klar och pilotprojektet 

klart. Första avställning genomförd. 

 Dokumentatio

n och 

rutinbeskrivni

ngar samt 

gemensam 

klassificering 

för V6 

kommunerna 

Införande i 

verksamhetern

a kommer ske 

stegvis 

 
 

 

 Hantera 

sekretesshandlingar på 

ett digitalt säkert sätt  

 

Införa koppling mellan Procapita och 

Ciceron 

 

Säkerinloggning ska införas 

 

Utbildning av kanslipersonal och 

socialsekreterare 

 

Ytterligare utbildning i assistenten av 

politikerna 

 

Rutiner skrivs ner 

Alla aktiviteter genomförda och klara. 

 

 

 Nästa steg är 

att se till att 

den nya 

modulen i 

Procapita 

fungerar för 

att föra över 

även 

handlingar 

som är 

”vuxenärende

n”, 

 

Kontakt  och 
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utveckling 

tillsammans 

med 

leverantör 

kring problem 

med systemet 

 

 

 

 Arvodesrapportering 

införs digitalt 

Utreda vilket system som ska användas i 

framtiden 

 

Införa aktuellt system 

 

Ej genomfört pga avvaktar 

upphandling av nytt 

ärendehanteringssystem 

  

 

 

 

 Lösa digital signatur 

 

Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning gjord. Det finns 

inget system som är långsiktigt säkert 

i dagsläget. 

  

 

 

 

 Alla politiker använder 

assistenten 

Utbildning av KF, SN, BUN, Valberedning, 

Valnämnd, MBN 

Avveckling av goodreader 

Alla aktiviteter genomförda. 

 

 Valnämnd och 

Valberedning 

återstår.  

 Ökad medvetenhet om 

diarieföring, 

offentlighetsprincipen 

och den demokratiska 

processen 

Kansliet utbildar övriga  

Kanslipersonalen håller sig a- jour med 

området 

Rutiner för utbildning av nyanställda 

har tagits fram. 

Kanslipersonal har ökat sin 

kompetens inom området. 

 Ständigt 

pågående 

arbete 

 Ökad medvetenhet om 

nya 

dataskyddsförordningen 

och PUL 

Utbildning 

Delta i projektet 

Medvetenheten har ökats via 

utbildning mm 

Deltar i GDPR projektet 

 Projekt fortgår 
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 Kommunikation: 

Vi har en kommunikativ 

organisation där vi 

jobbar aktivt med 

kommunikativt 

ledarskap och 

kommunikativt 

medarbetarskap. Chefer 

förstår vikten av att 

arbeta med 

kommunikation, ger tid 

till medarbetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortsätta med kommunikativa 

ledarskapsprogrammet som pågår under 

3 år 

 Förse webbredaktörer med kunskap och 

verktyg till exempel införande av 

program Kontext ( klarspråk) 

 Öka medvetenheten om allas 

kommunikationsansvar och för vem vi 

jobbar för – Medborgaren 

 

 Införa nytt intranät 

 

 

 Ta fram en instruktionsfilm kring 

intranätet 

 

 Tvåårig utbildning i samarbete 

med Högskolan i Skövde pågår 

med start 28 sep 2017 och avslut 

våren 2019 

 Löpande stöttning av redaktörer 

utifrån behov och situation som 

uppstår.  

 Småinsatser görs löpande, 

exempelvis nyhet på intranätet om 

medarbetarens ansvar under en 

krissituation. På introduktionsdag 

gjordes en insats om ökad 

medvetenhet kring meddelarfrihet 

och eftersökningsskydd 

 Nytt intranät infört, fortsatt 

utveckling pågår löpande. 

 Instruktionsfilm framtagen och 

lanserad.  

 Kontextutbild

ning för 

redaktörer 

planeras till 

våren 2018. 

 

Insats behöver 

göras för ökad 

medvetenhet 

kring 

meddelarfrihet 

och 

eftersökningss

kydd för 

medarbetare 

 

Intranätet ska 

fortsätta 

utvecklas 

 

 Kommunikation: 

Utveckling av hemsidan 

och social medier 

 Utskriftsfunktionen förbättras 

 Bildkopplingen mellan Facebook och 

hemsidan förbättras 

 Fortlöpande förbättringar i befintligt 

system 

 Utredning om nytt bildarkiv 

 Fortsätta stötta verksamheterna kring 

 Utskriftsfunktionen klar 

 Bildkopplingen klar 

 Fortlöpande förbättringar 

genomförs kontinuerligt 

 Troligen 

införs ny 

bildbank 2018 

 

Utveckling av 

hemsidans 

utseende med 

hjälp av nya 
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social medier och dess användande  Utredning om ny bildbank 

slutförs under december 

 Löpande stöttning av 

verksamheterna kring sociala 

medier. Genomgång om hur man 

bör arbeta med sociala medier 

med kultur och fritid, 

familjecentralen, träffpunkterna 

mm har genomförts under året.  

mallar och 

funktioner  

 MK/Växel: 

Medborgarkontoret ska 

fortsätta vara en dörr in 

i kommunen och utgöra 

en god start för fortsatt 

dialog 

 Genomförande av Eu –projektet ICU 

med jobbskuggning i Italien och 

Tyskland 

 Förbättra den visuella miljön i 

medborgarkontoret och växeln 

 Översyn av rutiner i mk och växel 

 Båda jobbskuggningsresorna 

genomförda. Slutrapportering 

återstår. 

  Praktikant från Tyskland hos oss 

under sex veckor augusti-

september 2017.  

 Växeln och medborgarkontoret 

har snyggats till med hjälp av 

hyllor med dörrar och jalusier 

som döljer det som står i hyllorna. 

Ger ett mer städat intryck. 

 Rutiner mk/vxl ok 

 Genom integrations projekt 

Mötesplatsen och arabisktalande 

kulturtolk har vi fått ökad 

möjlighet att nå nya Götenebor 

 Slutrapporteri

ng av ICU 

projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans 

med projekt 

mötesplatsen 

ta fram en 

strategi för hur 

arbetet ska 

fortgå efter 

projektslut 
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 Risk/säkerhet: 

 

Medborgaren ska känna 

sig trygg  

 

I samarbete med:  

 

Integrationsstrateg: 

 Plan för hantering av Våldsbejakande 

extremism är antagen politiskt 

 Stötta upp i det förebyggande arbetet 

med våldsbejakande extremism 

 

 

 

 

 

 

Polisen: 

 Åtgärder genomförs enligt 

samverkansöverenskommelsen 

 

 

 

 

Fastighetsenheten: 

 Ta fram riktlinjer för lås, larm och 

kameraövervakning i kommunens 

verksamhetslokaler 

Lokal handlingsplan för att värna 

demokratin mot våldsbejakande 

extremism finns framtagen för 

antaganden politiskt KF. 

 

Riktlinjer för hur arbetet med 

våldsbejakande extremism finns 

framtaget för antagande politiskt. 

 

Arbetsgrupp för våldsbejakande 

extremism finns. 

 

 

Hastighetskontroller gjorda. 

Trygghetsvandring med inriktning 

på belysning gjord och åtgärdat 

med förbättrad belysning på 

torget och cykelbana utmed 

Lidköpingsvägen. 

 

 

Inga åtgärder gjorda under året på 

grund av tidsbrist och byta av 

ansvarig tjänsteman på fastighet. 

Frågetecken kring ansvarsfrågan i 

förhyrda fastigheter. 

 Planen lyfts 

politiskt 

januari 2018 

 

 

Lyfts politiskt 

januari/februar

i 2018   

 

 

 

 

 

Målning 

cykelbanor 

återstår 

 

 

 

 

Viktig fråga 

som behöver 

prioriteras 

under 2018 
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 Samhällsbetalda 

resor: 

De som söker färdtjänst 

ska kunna göra en 

ansökan digitalt 

Vi använder Life Care handläggarstöd- 

Procapita, som utgår från IBIC, individens 

behov i centrum. Det är ett arbetssätt som 

ger möjlighet till användning av ett 

gemensamt språk och strukturerad 

dokumentation (WHO). 

 

Införande senarelagt beroende på 

annan part. Görs i samarbete med 

omsorgen. 

Möjligheten finns idag att göra en 

digital ansökan via kommunens 

hemsida. 

 Genomförande

t framflyttat 

till 2018 

 Kvalitetsuppföljning via 

skolskjutsenkät till 

föräldrarna 

(enkät våren 2016, 

2017, 2018) 

 Vi använder oss av lärplattformen ”Delta” 

för att genomföra enkäten 

På grund av hög arbetsbelastning har 

denna fråga inte kunnat prioriteras 

 Omtag planers 

inför 2018 

Götene 

kommun är ett 

tillgängligt 

samhälle för 

alla 

 

Kansli 

 Klarspråk används i 

protokoll och 

publikationer samt i 

personliga kontakter 

 Kansliet stöttar och 

uppmärksammar 

handläggare i att 

skriva klarspråk 

 Fortsatt utbildning av kanslipersonal 

 Stående punkt på kanslimöten 

 

Klarspråksutbildning genomförd. 

Ämnet diskuteras regelbundet på 

möten osv 

  

 Risk och säkerhet 

 Behov av 

reservkraftsaggregat 

och dricksvatten 

försörjning är 

klarlagt och förslag 

till åtgärder finns 

framtaget 

 

Under första halvåret 2017:  

 Göra en konsekvensutredning för 

vattenbrist  

 Göra en konsekvensutredning för el bortfall  

 

Konsekvensutredningar påbörjade men ej 

klara.  

 

 Under 2018 

göra ett arbete 

med GVVAB 

samt med 

Omsorgens 

verksamhetsans

varig. 
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  Vi har en god 

samverkan och 

rutiner kring 

krishantering.  

 Hitta samarbetsformer med den nya 

förvaltningen för samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg 

 Utreda möjligheter till utökat samarbete 

med närliggande kommuner 

Samverkan sker i dag med bland annat 

handlingsprogram LSO, säkerhetsskydd 

mm. 

 

  

 Systematiskt 

brandskyddsarbete 

Centrumhuset 

 Utrymningsorganisation tas fram 

 Utrymningsövning genomförs  

 Utbildningsplanering i brandskydd tas fram 

 Brandskyddsronder genomförs 

Utrymningsorganisation klar 

Inventering av utbildningsbehov pågår. 

Brandskyddsronder fortsätter 

Utrymningsövning har prioriterats bort. 

 Utbildning i 

brandskydd 

under 2018 

 MK/Växel/kommunik

ation: 

Alla medarbetare och 

politiker i kommunen 

skriver och talar 

klarspråk 

 

 Fortsätta med klarspråksarbete  

 Utbildning 

 Införa Kontext (klarspråkskontroll på 

publicerade sidor på hemsidan) 

 Mk och växel påtalar när texter är 

otydliga till den som skrivit 

Klarspråksutbildning för chefer och 

utvalda tjänstemän genomförs 5 oktober 

Kontext finns installerat, återstår 

utbildning av redaktörer. 

För personalen i MK/Växel är det nu 

naturligt att påtala  om otydliga texter 

förekommer 

 Utbildning 

redaktörer i 

Kontext 

 

Under 2018 

behöver 

Klarspråk 

synliggöras 

för 

medarbetare 

exempelvis 

genom 

veckans 

klarspråk på 

intranätet 

 

 Växel 

Alla medarbetare med 

egen anknytning 

hänvisar sina telefoner 

 Införa Autoattendent  

( automatisk röst hänvisning mm)  

 Växeln påtalar via mail vikten av att 

personen hänvisar sig (ta fram en 

standardfras som används) 

 Autoattendent infört 

 Vikten av hänvisningar påtalas 

löpande vid behov. Övergripande 

är medarbetarna bra på att 

hänvisa. Standardmeddelande har 

 Ständigt viktig 

fråga. 
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tagits fram. 

 Ytterligare ett sätt att hänvisa sin 

telefonanknytning har införts 

genom en ”mobilapp” 

 Lön: 

Förenklad hantering av 

kostavdrag 

Utreda möjligheten att använda 

taggsystem för kostavdrag 
 Inte påbörjat pga tidsbrist  Fortsatt arbete 

2018 

 Chefer och 

administratörer ska ha 

kunskap om vilka 

frånvaro orsaker som 

finns och hur de ska 

användas 

 Rensa bland frånvaroorsaker 

 göra en tydlig lathund för hur dessa 

används (översättningstabell)  

 utbildningstillfälle för chefer och 

administratörer 

 Påbörjat men inte klart 

 Workshop genomförd  för chefer  

 

 Arbete 

fortsätter 2018 

Götene 

kommuns 

medborgare får 

ett bemötande 

av högsta klass 

MK/Växel/kommunik

ation: 

Vi ska ha fortsatt bra 

bemötande med de vi 

möter oavsett med vad 

eller var i 

organisationen vi jobbar 

 

 

 

Vi föregår med gott exempel genom bra 

service och gott bemötande. 

Kunden ska känna sig nöjd.  

Vi fortsätter arbetet med att ha gott 

bemötande i fokus genom att prata mycket 

om det i gruppen mm  

 Vi fortsätter att ha besökaren i 

fokus och alltid försöka ge ett gott 

bemötandet, oavsett ärende eller 

situation.  

 Vi har inte fått några indikationer 

på att vårt bemötande skulle ha 

försämrats eller att besökare har 

varit missnöjda.  

 Gott bemötande fortsätter att vara 

en återkommande punkt i våra 

möten och samtal i gruppen.  

 Vi kommer fortsätta att ha 

 Ha kvar ett 

fortsatt 

ständigt 

pågående 

arbete med 

denna fråga  
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bemötande och service i fokus för 

vårt arbete. 

 Kommunikation bemöter 

kommentarer och inlägg på 

kommunens sociala medier 

      

Götene 

kommun är en 

klimat- och 

miljömedveten 

kommun 

MK/Växel/kommunik

ation: 

Minska användningen 

av kommunbilarna, 

genom mer cykel  

 

 

 

Fortsatt marknadsföring av cyklarna via 

intranät och medborgarkontoret. 

 

Undersöka möjligheten till el cykel. 

 

 

 Cyklarna har märkts upp och 

utrustats med fasta cykelkorgar.  

 Utredning kring införskaffande av 

el cykel har genomförts. 

 Ta ställning till 

fortsatt 

hantering och 

införande av 

elcykel. 

 Samhällsbetalda 

resor: 

Underlätta för 

kommunens personal att 

resa kollektivt i tjänsten 

Ta fram information/ rutiner hur man kan 

resa kollektivt i tjänsten.  

Under våren infördes möjligheten för 

personal att boka Västtrafikkort via 

intranätet och hämta i 

medborgarkontoret. Avser 

tjänsteresor. 
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Enhet Service och lön: Kultur och fritid 

NÄMNDENS/BOLAGETS 
VERKSAMHETSMÅL  

2016-2018 

ÖNSKVÄRT RESULTAT 
Detta resultat vill vi nå/detta 
är vårt önskvärda läge på vår 

enhet 

PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder ska vi 

göra 

UPPFÖLJNING/FORTSATT 
PLANERING 

Har vi gjort det vi planerat? Har 
det lett till önskat resultat? Vilka 
justeringar eller kompletteringar 

behöver göras i våra 
åtgärder/insatser? 

UPPFYLLELSE 
Av önskvärt 
resultat/läge 

4= mycket hög 
3=medel/hög 
2=medel/låg 
1=mycket lå 

NYA INSATSER/ÅTGÄRDER 
Beskriv insatser/åtgärder 

som planeras utifrån 
analys och måluppfyllelse  

Götene kommun är 

en klimat- och 

miljömedveten 

kommun 

Kultur: 

Minskade transporter i 

samband med 

affischering 

Använda bibliotekets 

fjärrlånelådor vid 

samtransporter till Skara 

Vi använder 

fjärrlånelådorna för att 

skicka affischer till Skara. 

  
 

Götene kommun är 

ett tillgängligt 

samhälle för alla 

Kultur:  

Alla känner sig 

välkomna till 

kulturevenemang 

Utbildning och 

handlingsplan för att öka 

personalens kompetens 

att arbeta aktivt med 

inkludering 

Utbildning och 

handlingsplan har inte 

tagits fram. 

  
 
 
 

Kulturskola tillskapas 

för att skapa nya 

verksamhetsformer, 

öka tillgänglighet och 

nå nya målgrupper 

Nya 

verksamhetsformer, i 

kulturskolans regi eller 

i samverkan breddar 

utbudet  

Indikator: Antalet 

elever i kulturskolan 

ökar. 

Kultur/fritid: 

Utbudet är breddat med 

minst en konstform för 

barn och ungdomar 

 Arbetsgrupp bildas 

 Tidsplan tas fram 

 Handlingsalternativ 

tas fram 

 Använda bidraget 

från kulturrådet för 

att genomföra 

 Starta upp utbildning 

i ny konstform 

 

Arbetsgrupp jobbade fram 

förslag till kulturformer 

och tog fram en tidsplan. 

I samarbete med 

studieförbund erbjuds nya 

konstformer ( film, teater, 

bild) from hösten 2017. 

Inom ramen för 

kulturrådets bidrag 

planeras ett projekt ”unga 

talanger” genomföras 

under hösten 2017 

 

Antalet elever har ökat i 

kulturskolan 
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Föreningsstödet 

anpassas till 

föreningarnas och 

samhällets utveckling 

 

Fritid Förening: 

Inför Budget 2018 ska 

en översyn av 

föreningsbidragen vara 

klar och förslag ska 

finnas på hur 

bidragsstukturen ska se 

ut. 

 Rapport med 

omvärldsanalys, 

trender, nuläge av 

kommunens egna 

bidrag samt KS till 

förfogande 

presenteras för 

politiken. 

  Översyn av 

kriterierna 

tillsammans med 

politiken. 

 Färdigt förslag på 

föreningsstöd våren 

2018 

 

Översyn av 

föreningsbidrag är 

genomförd. 

Anpassning/förändringar är 

gjorda av vissa bidrag. 

 

För att möta föreningarnas 

behov har politiskt beslut 

om budgetutökning av 

lokal- och 

anläggningsbidrag inför 

2018 tagits. 

 

 Nya riktlinjer för bidrag 

till föreningsverksamhet 

har antagits i 

Kommunfullmäktige 

november 2017 

  

 

 

 

Medborgarna har 

möjlighet till 

meningsfulla 

fritidsaktiviteter  
Indikator: Medborgarna 

upplever att de har goda 

möjligheter att utöva 

sina fritidsintressen  

t ex friluftsliv, 

föreningsliv, kultur, 

sport m.m.  

Nya mötesplatser för 

spontana 

fritidsaktiviteter 

tillskapas 

Fritid Ungdom: 

En ny gemensam 

mötesplats (ungdomens 

hus) har etablerats för 

ungdomar i Centrala 

Götene. Mötesplatsen 

är välkänd och 

välbesökt. 

 Iordningsställande av 

lokalerna 

 Inköp av möbler och 

övrig utrustning 

 Marknadsföring av 

verksamheterna 

 Invigning av nya 

lokalerna 

 Införande av nytt 

arbetssätt då flera 

Samtliga planeringsinsatser 

har genomförts. 

Den nya lokalen ”Gårn i 

Götene” är välbesökt av 

ungdomar och har blivit en 

mötesplats för samtliga 

grupper av ungdomar i 

Götene tätort. 
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verksamheter delar 

lokal 

 Ta fram 

rutinbeskrivningar 

 De ”nyanlända” 

ungdomarna i Götene 

får möjlighet till 

meningsfull fritid och 

deltar i fritid ungdoms 

verksamheter.  

 

 

 

Integrationsarbetet 

övergår i ordinarie 

verksamhet med: 

 Gruppverksamhet 

 Överbryggning 

mellan boendena och 

Fritid-ungdoms 

verksamhet. 

 Fältarbete på nätet  

 Fältarbete ute vissa 

kvällar och helger. 

 Jobba på fritidsgårdar 

och arrangemang 

med integration. 

  Samverkan med 

Integrationsgruppen, 

skolan, föreningar 

och församlingar 

 

 Arbetet med 

integration har blivit en 

del av ordinarie 

verksamhet. Som ett 

exempel besöks 

fritidsgården även av 

nyanlända ungdomar. 

 Gruppverksamhet med 

nya Götenebor med 

utländsk bakgrund 

tonårsflickor/mammor 

1 gång/vecka 8 ggr 

 Matfestival på Gårn 

 Tjej och kvinnokväll på 

Gårn 

 

 Ett nytt arbetssätt 

inom verksamheten 

där integration och 

fält slagits samman 

ska införas under 

2018. Målet är att 

jobba med allform av 

integration med 

grupperna: 

Utlandsfödda 

Funktionsnedsatta 

Ungdomar i riskzon 

Ungdomar med olika 

Sexuella läggningar 

(HBTQ) 

 Vi har fler kostnadsfria 

sommarlovsaktiviteter. 

Aktiviteterna ska 

stimulera både flickors 

och pojkars deltagande, 

främja integration och 

skapa nya kontaktytor 

mellan barn och 

 Arbetsgruppen 

fortsätter sitt 

påbörjade arbete 

 Plan för 

Sommarlovsaktiviter 

tas fram 

 Informationsmaterial 

tas fram 

Samtliga punkter 

genomförda. 

Sommarlovsaktiviteter 

genomförda med gott 

resultat och många 

besökare. 

 Pågår ytterligare 2 år 

till med stöd från 

staten. 
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ungdomar med olika 

social bakgrund  
 Söka statliga medel 

 Aktiviteterna 

genomförs enligt plan 

 

 Verksamheten på G-

huset är tydlig med 

rutiner och regler som 

är kända av alla 

berörda parter. Nytt 

avtal är framtaget. 

 Framtagande av 

handlingsplan efter 

processkartläggning 

 Utveckling av 

verksamheten 

 Avtalsdiskussion 

 

Handlingsplan framtagen. 

Arbete pågår med 

förtydligande av rutiner för 

att utveckla verksamheten 

ytterligare. 

Nytt avtal finns med  

Omsorgen/LSS from 2018. 

Avtalet innebär förändrade 

ekonomiska förutsättningar 

vilket bland annat innebär 

minskad omfattning i tid. 

 Fortsatt arbete med 

rutiner och 

dokumentation i 

Procapita. 

Uppföljning av 

processkartläggningen 

görs januari. 

 Musikskolan: 

Utöka verksamheten 

med klassorkester 

Göra handlingsplan  

Ökat samarbete med 

grundskolan  

 

Projektet är i full gång och 

fortsätter även 

vårterminen. 

  

 Ett musikintresse finns 

hos de yngre barnen 

Handlingsplan framtagen  Verksamhet för barn från 

och med årskurs 1 finns, 

och efterfrågan är god 

  

 Ökat intresse för att 

spela tillsammans i 

grupper/orkestrar 

Erbjuda ensemblespel till 

elever som spelat ett tag. 

(Oavsett instrument val) 

Alla lärare på musikskolan 

har som mål att erbjuda 

ensemblespel.  

  

 Utökat samarbete med 

LSS verksamheten för 

att stimulera 

musikintresset hos fler 

funktionsnedsatta  

Handlingsplan 

 

Använda medel/bidrag 

från kulturrådet 

Inget gjort ännu, däremot 

så fortsätter den 

verksamhet som redan är i 

gång 

  



 

 23 

 Kultur: Det finns ett 

varierat utbud av 

kulturupplevelser 

Dansen uppmärksammas 

under ” Må bra dagen” 

 

Dansuppvisning med 

Sonjas balettskola var med 

som en programpunkt på 

”Må bra-dagen”.  

  

Biblioteket är för alla. 

Biblioteket är en 

kulturell mötesplats 

och utvecklas i sin roll 

som informations- och 

upplevelsecentrum  
  

Indikator: 

Biblioteksverksamheten 

breddar och fördjupar 

utbudet och har ett  

ökat antal besökande 

Biblioteket: 

Mötesplats för alla 
 Läxhjälp 

 Bokcirklar 

 Kulturprogram 

 Uppmärksamma den 

konstnärliga 

upplevelsen av 

litteratur 

 

Biblioteket genomför varje 

termin flera kulturprogram 

för både barn och vuxna i 

form av författarbesök, 

föredrag, foto- och 

konstutställningar, 

filmvisning, engelsk 

språkcafé, familjelördagar, 

bokklubbar för barn och 

bokcirklar för vuxna. Ofta 

genomförs programmen i 

samarbete med 

studieförbunden, 

föreningar, kulturen och 

fritid/ungdom.   

Biblioteket upplåter lokal 

för läxhjälp som 

genomförs som en del av 

integrationsprojekt. 

Biblioteket är behjälplig 

med lättlästa böcker på 

svenska och kurslitteratur 

”lära sig svenska-böcker”.  

Biblioteket är en naturlig 

mötesplats, med läxhjälp 

och till exempel engelskt 

språkcafé har vi nått fler 

besökare och låntagare.  
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Biblioteket har under 

sommaren ökat utlåningen 

med 650 lån jämfört med 

sommaren 2016.  Det har 

varit högläsningstillfällen 

på biblioteket 

 Ökat samarbete inom 

biblioteken i Skaraborg 

V6 med låntagaren i 

centrum 

 

Förslag på förbättringar 

tas fram gemensamt.  

Under ett års tid har flera 

arbetsgrupper i V6-

gruppen jobbat med att 

skapa gemensamma 

låneregler och hur vi ska 

samarbeta omkring 

litteratur, särskilt böcker på 

mångspråk.  Upphandling 

av nytt 

biblioteksdatasystem 

kommer att påbörjas under 

hösten 2017. Träffarna i 

arbetsgrupperna har stärkt 

samhörigheten mellan 

biblioteken och vi har lärt 

känna våra kollegor i de 

andra kommunerna på ett 

närmare sätt.  

Mycket arbete återstår; att 

implementera ett 

gemensamt datasystem 

med en gemensam katalog 

mm. Resultatet kommer att 

ge bättre service till våra 

låntagare.  

Nya gemensamma låne- 
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och avgiftsregler beräknas 

tas i bruk 2018.  

 Bibliotek/Kultur: 

 Utveckla 

biblioteksverksamheten 

genom 

omvärldsbevakning 

och erfarenhetsutbyte 

 Kompetensutveckling 

i form av 

erfarenhetsutbyte och 

jobbskuggning på 

nordisk-baltiska 

bibliotek i Finland, 

Danmark och Litauen 

( projekt LORI) 

 Utveckla och testa 

nya läsfrämjande 

metoder och 

aktiviteter 

 

LORI-projektet genomförs 

från våren 2017 och fram 

till sommaren 2018.  

Den första gruppen (av tre) 

har under våren besökt 

Pargas i Finland. Pargas är 

en kommun av samma 

storlek som Götene, men 

har andra utmaningar. Här 

finns bland annat en stor 

skärgård, som innebär att 

serva invånarna med 

biblioteksservice på flera 

öar. Pargas samarbetar 

med grannkommunen 

Kimitön med bland annat 

gemensam katalog, alltså 

ett liknande samarbete som 

vi planerar i V6-gruppen. 

Biblioteket arbetar med 

läsfrämjande arbete i stort 

sett på samma sätt som vi 

gör; med författarbesök, 

bokklubbar, boktips på 

nätet mm.    

Vad vi tar med oss från 

Finland är högläsning på 

biblioteket. I höst planerar 

vi högläsning under Kura 
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skymning-veckan; måndag 

kväll samt övriga dagar i 

veckan under lunchtid. Vi 

uppmärksammar finska 

författare eftersom Finland 

firar 100 år i år.  

Under sommaren prövades 

en ny variant av 

Sommarboken för barn. Av 

fyra sommarbokstillfällen 

förlades två till Hällekis 

camping respektive Källby 

bad. Det var ett nytt sätt att 

möta barnen på.  

Högläsning i biblioteket 

för både vuxen och 

barngrupper. Fritidsgården 

och gruppboenden inom 

LSS har också fått 

högläsning 
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Enhet Personal och ekonomi 
 

 
NÄMNDENS/BOLAGETS 

VERKSAMHETSMÅL 
2016-2018 

ÖNSKVÄRT RESULTAT 
Detta resultat vill vi 

nå/detta är vårt önskvärda 
läge 

PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder har vi gjort som leder 

till vårt önskade läge/resultat 

UPPFÖLJNING/FORTSATT PLANERING 
Har vi gjort det vi planerat? Har det lett till önskat 

resultat Vilka justeringar eller kompletteringar 
behöver göras i våra åtgärder/insatser? 

UPPFYLLELSE 
av önskvärt 

resultat/läge 
4= mycket hög 
3=medel/hög 
2=medel/låg 
1=mycket låg 

Medborgarna har möjlighet till 

dialog och delaktighet i 

kommunens verksamhet och 

utveckling   
Indikatorer:  
Mötesformer för kommunikation 

och dialog utvecklas  

Hemsidan och kommunens 

sociala medier utvecklas som 

kommunikationskanal  

Kommunens e-förvaltning 

utvecklas 

Ha aktuell, tydlig och 

lättläst information på 

hemsidan/intranätet 

 

 

Rutin för publicering av nyheter och 

information. 

Kontinuerligt se över information 

som kan vara av intresse för 

medborgare/medarbetare 

Information på intranät har förbättrats. 

Information från personal- och 

ekonomienhet på hemsida kan förbättras. 

Samlat 

resultat 

2=medel/låg 
Ekonomi och 

hemsida 

3=medel/hög 
Personal och 

intranät 

 Aktivt arbete med 

sociala medier 

Snabbt få ut aktuell information på 

ett kortfattat och koncist sätt. 

Annonser och film (främst i 

rekryteringssyfte) har ökat. Bilder som 

används är i dag mer professionella. 

 

3=medel/hög 

Götene kommun är en 

attraktiv arbetsgivare med 

tydligt ledarskap och stolta 

medarbetare 

Indikatorer: 

Medarbetare är nöjda med 

Minskad sjukfrånvaro. Riktad resurs på personalenheten 

som jobbar med rehabilitering och 

sjuktalen. 

Arbeta med friskvårdsinsatser. 

Arbeta med förebyggande insatser.  

Arbete sker inom alla planerade områden 

för att uppnå minskad sjukfrånvaro. 

Även inom övriga områden som 

systematiskt arbetsmiljöarbete, rehab, 

ledarutveckling och personal- och 

kompetensförsörjning pågår arbete. 

Samlat 

resultat 

3=medel/hög  
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kommunen som arbetsgivare. 

Medarbetare upplever ett bra 

samarbete på arbetsplatsen 

Medarbetare upplever ett tydligt 

ledarskap 

Kommunen arbetar med åtgärder 

för en minskad sjukfrånvaro  

Exempelvis arbetas på enhetsnivå med att 

identifiera vad anställda kan göra om de 

under en period inte kan genomföra alla 

arbetsuppgifter.   

Sjukstatistiken för juni visar minskning 

av sjukskrivningar i jämförelse med 

samma månad tidigare år. 

 Bra arbetsmiljö.  Se ovan  

 Tydligt ledarskap.  Se ovan  

 Rätt person på rätt 

plats. 

Kompetensförsörjning

. 

 Se ovan  

Götene kommun är ett 

tillgängligt samhälle för alla 

Indikator: 

Kommunens information genom 

t ex hemsida, upplevs lätt att 

hitta och värdefull  

Ha aktuell, tydlig och 

lättläst information via 

interna och externa 

kanaler 

 

 

Läsa varandras material. 

Använda klarspråk 

Undvika förkortningar 

Våga förenkla 

Arbete pågår, men kan förbättras 

ytterligare. 
3=medel/hög 

 

Götene kommuns medborgare 

får ett bemötande av högsta 

klass 

Indikator: 

Medborgarna är mycket nöjda 

med bemötande 

Oavsett vilka vi möter 

ska de få ett gott 

bemötande 

Ta sig tid att lyssna in. 

Försöka hjälpa till även om frågan 

inte är ”min”, och hänvisa/vägleda 

till rätt ställe 

Föregå med gott exempel 

Detta är ett kontinuerligt arbete som 

måste fortsätta. 
3=medel/hög 

Götene kommun är en klimat- 

och miljömedveten kommun 

Indikator: 

Götene kommun arbetar med att 

minska kommunens 

miljöpåverkan 

Minska 

pappersförbrukningen 

 

Tänker efter före utskrift, använder 

dubbelsidigt, behövs färg eller går 

det bra med svart-vitt 

Det gäller att omsätta planerna i konkreta 

handlingar. 
2=medel/låg 
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SAMMANTAGEN ANALYS - UTIFRÅN BÅDE DET SYSTEMATISKA 
KVALITETSARBETET OCH HANDLINGS-PLANEN 
 

 

I arbetet med att nå våra kommunmedborgare digitalt har vi nått en god väg. Antal följare på 

kommunens Facebook har ökat och antalet besökare på hemsidan har också ökat. Vårt systematiska 

utvecklingsarbete har inneburit att vi förbättrat kommunens hemsida med 8% jämfört med föregående 

år. Vi har drivit flera olika projekt för verksamheternas utveckling. Samarbetet med andra kommuner 

framför allt inom Västar 6 har ökat. Flera kvalificerade upphandlingar av system görs numera 

gemensamt.   

 

Särskilda kvalitetshöjande insatser 
Det har skett mycket utvecklingsarbete och många kvalitetshöjande åtgärder har vidtagits. Det handlar 

om införande av ny teknik, utbildningar och kompetensutveckling har skett inom många områden. Ett 

flertal projekt har under året inneburit utökade verksamheter, kompetensutveckling, 

omvärldsbevakning och arbetsglädje. En effekt av omvärldsbevakning och resorna är en stolthet över 

den egna arbetsplatsen. Möjligheten att se hur andra arbetar och har det, har inneburit att deltagarna 

har fått en insikt i att den egna verksamheter arbetar på ett effektivt sätt med medborgarfokus. 

 

För kommunmedborgarna har nya mötesplatser skapats under året. För ungdomar finns nu en 

ändamålsenlig lokal centralt i Götene. För allmänheten finns numera ett utegym i anslutning till 

Västerbyområdet. 
 

Måluppfyllelse 
I arbetet med handlingsplaner för de olika verksamheterna har vi i första hand utgått från de mål 

kommunstyrelsen har antagit. Dock var det svårt för de administrativa verksamheterna att se 

kopplingar till dessa mål fullt ut. I arbetet med handlingsplan har vi av den anledningen även valt att 

utgå från några av de strategiska målen som Kommunfullmäktige antagit.  

Vid uppföljning av handlingsplanerna ser man att det finns en variation på mål och resultatuppfyllelse. 

I de fall det är dålig uppfyllelse beror det i de flesta fall på resursbrist. Under detta år har personalen 

varit ansträngd som tidigare sagts, tyvärr är utvecklingsarbetet ofta det som får stå tillbaka. Men om 

man analyserar och reflekterar över hur mycket som faktiskt har gjorts och åstadkommits under året så 

är det en hel del inom samtliga områden.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN  
 

Organisationen för sektorn förändras 2018. Löneenheten bildar en egen fristående enhet inom 

sektorn. Kultur och fritidsverksamheterna kommer under våren 2018 bilda en egen ny sektor. 

  

Ett stort arbete med att uppfylla den nya dataskyddsförordningen innebär att mycket resurser 

från samtliga verksamheter kommer avsättas för detta arbete. 

 

Hemsidan behöver moderniseras och anpassas ytterligare. Senaste större omarbetningen av 

hemsidan gjordes 2006. Därefter har vi arbetat med att ständigt förbättra såväl funktioner som 

utseende med mindre förändringar efterhand behov har uppstått. Vi har nu kommit till den 

punkt där vi behöver förbättra en del funktioner för att kunna förenkla utvecklingen längre 

fram och för att hålla nere de löpande utvecklingskostnaderna. Den förväntade effekten: 

- Förbättrad användarvänlighet för besökaren 

- Enklare administration för webbredaktören 

- Ett fräschare utseende som gör det roligare att besöka och arbeta med hemsidan 

- Följa vår grafiska profil 

 

Kommunikation kommer även fortsättningsvis finnas med som utvecklingsområde. 

 

Upphandling och införande av ett nytt ärendehanteringssystem kommer att innebära ett stort 

arbete som kommer att kräva en hel del tid. Kommer innebära kvalitetsförbättringar och 

möjlighet till effektivisering då detta görs i samarbete med Västra 6 kommunerna. 

 

Inom ramen för telefoni kommer ytterligare samarbete med Göliska och andra kommuner att 

utredas. Detta för att effektivisera, kvalitetsförbättra och minska sårbarheten.  

 

Inom Kultur och fritidsområdet (ny sektor 2018) finns flera utvecklingsområden  

 Kulturskola inklusive musikskola. Det finns politiskt uppdrag att utreda kulturskolans 

utveckling och lokalisering samt att utreda möjligheten till ambulerande verksamhet. 

 Implementering av nya kultur och fritidspolitiska programmet.  

 Kultur i Väst har gjort en genomlysning av arrangörsläget i kommunen. I samband 

med detta har de gett förslag på både enkla och mer långsiktiga utvecklingsinsatser. 

 Statens utökade stöd avseende lovaktiviteter har utökats från att gälla enbart 

sommarlov till att gälla samtliga lov. Innebär mer resurser att jobba med samtidigt 

som det kräver mer personella resurser för kommunen.  

 Fritid ungdom kommer att arbeta för att nå fler flickor i verksamheten. Planen är att 

arbeta med mer riktad verksamhet och gruppverksamhet. 
 


