
 

  

 

Götene kommun 
kortfattad årsredovisning 2017 
 

Vill du ha mer information?  
 
Den kompletta årsredovisningen finns att läsa på kommunens 
hemsida: http://www.gotene.se/arsredovisning 
 

 

www.gotene.se 
www.facebook.com/gotene  
www.vastsverige.com/lackokinnekulle 
 
 

Götene kommun gör varje år en årsredovisning som bland annat innehåller 
finansiella rapporter, analys av mål med mera. För att på ett enkelt och 
lättförståeligt sätt kunna ta del av kommunens årsredovisning görs även denna 
kortfattade version. Här kan du läsa om hur dina skattepengar använts under 
året och få en tillbakablick på några av de händelser och aktiviteter som ägt 
rum under 2017.  
 
 
 



  

Vart gick dina skattepengar? 

Kommunens intäkter och kostnader 
Kommunens intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. 
Förutom skatteintäkter har kommunen även intäkter i form av bland annat olika 
avgifter, statsbidrag och hyror. Dessa intäkter ska finansiera tjänsterna som 
kommunen tillhandahåller invånarna. Kommunens intäkter för 2017 uppgick till 
963,2 miljoner kronor, varav skatt svarade för 752,9 miljoner kronor. 
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Pengarna som kommunen får in används till olika sorters kostnader. Den 
största kostnaden är kostnad för personal, vilket omfattar 52 procent och 
utgörs av löner till anställda. Därefter utgör kommunens kostnader för köp 
av verksamhet, till exempel köp av gymnasieutbildning från andra 
kommuner, 16 procent av kostnaderna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Året 2017 
Under året har vi fortsatt arbetet med att göra Götene  
till en välkomnande och attraktiv kommun för människor 
att bo i, för företag att etablera sig i och för turister  
att besöka.  
 
Detta har vi gjort genom att bland annat investera i om- och nybyggnationer samt 
tillgänglighetsanpassa Götene tätort. Vi har även arbetat med främjande och 
förebyggande aktiviteter inom skolan, samt samarbetat med organisationer för 
att hantera ungdomars arbetslöshet. Kommunen har erbjudit flera kulturprogram 
och utvecklingen av biblioteket till ett information- och upplevelsecentrum 
fortsätter. Vidare har vi spridit kunskap om de nationella miljömålen och 
energieffektiviseringen av kommunens fastigheter pågår. Integration har fortsatt 
med oförminskad styrka med målet att göra nya Götenebor redo för egen 
försörjning.  
 
Andelen medborgare som anser att kommunen möjliggör för dem att delta i 
kommunens utveckling är 69 procent, en ökning med 6 procent från tidigare år. 
Vi ser detta som en indikation på att vårt arbete är uppskattat. 
 
Detta är bara en liten del av det som har hänt i vår verksamhet, dygnet runt, 
året runt. Det som känns väldigt bra i Götene kommun är den gemensamma 
viljan från politiker och anställda att bedriva en verksamhet i toppklass för våra 
medborgare. 

 
Åsa Karlsson 
Kommunalråd 
 
  
 

 

 



  

”Pelle Svanslös Våga Vara Snäll” 
 

Lundabyns skola vann ”Pelle Svanslös Våga 
Vara Snäll-stipendium” om 22 400kr.  

Skolan har, tillsammans med elever och 
personal, arbetat med en tydlig solidarisk 
värdegrund och teori för gemenskap och 

jämlikhet, helt i Pelle Svanslös anda. 

 

Händelser under året 

 
 

Hällekis skola vann årets 
biosfärutmaning 

 

Klass 4 på Hällekis skola vann årets 
biosfärutmaning. Utmaningen var 

att samla skräp i skolans 
närområde och sedan bygga ett 

djur av det. Eleverna skapade en 
hjort av en mjölkkanna.  

 

Konstutsmyckning invigdes 
 

I oktober invigdes 
konstutsmyckningen på torget 
framför Centrumhuset, Sankta 
Helenas Hus. I samband med 
utsmyckningen gjordes hela 

parken i ordning. 
 

Miljömålsprojekt slutfördes 
 

Projekt MINA, Miljömål i Naturen, slutfördes 
under året. Nu finns 12 miljömålsstationer 
runt om i kommunen med information om 

de olika miljömålen, med en interaktiv 
karta över miljömålsslingan.  

 

Särskilt boende rankad 
 1:a i Sverige 

 

Äldreomsorgen gör återigen 
fantastiska resultat i en nationell 
jämförelse. Jämfört med riket har 
Götene högre betyg i så gott som 
alla frågor i enkäten. Det firades 

med tårta! 
 

 

Flera genomförda projekt 
 

Flera projekt med finansiering av annan part har genomförts 
under året. Bland annat läsfrämjande projektet LORI (Love 
Reading), statligt finansierade sommarlovsaktiviteter, tre 

nya kulturyttringar på Kulturskolan och 

integrationsprojektet Mötesplatsen. 

Samarbete i en gemensam nämnd 
 

Falköping, Götene, Skara och Tidaholm 
började samarbeta i en gemensam nämnd 

och organisation för räddningstjänst. 

 

Går’n i Götene – ny 
mötesplats för ungdomar 

 

En ny mötesplats för ungdomar 
i Götene tätort invigdes under 
våren. Den nya gemensamma 

lokalen innebär bland annat en 
ökad tillgänglighet och en 

kvalitetshöjning för 

ungdomarna. 

Nytt utomhusgym 
 

Ett utegym har under året 
skapats i anslutning till 

Västerbyområdet. Arbetet 
utfördes av 

Arbetsmarknadsenhet. 

Kulturskolan 
 

I samarbete med Studieförbundet har det 
erbjudits nya konstformer såsom teater, filmer, 
med mera. Antal elever i kulturskolan har ökat 

till 287. 

Friluftsliv 
 

Grillplats och gångstig har skapats i 
Stjälkaskogen genom LONA-projektet. 
Föreläsning på plats har hållits för att 

sprida kunskap om hyggesfri 
skogsskötsel. 

Ny gångstig genom Lindplanteringen 
har gjorts. 

 

Sommarlovsentreprenörer 
 

Projekt som ger ungdomar 
mellan 16-19 år chansen 
att starta och driva eget 

företag under 

sommarlovet. 

 

 

 

 

  
 

Ombyggnation av Hällekis skola 
 

I januari togs första spadtaget i ombyggnaden 

av Hällekis skola. 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat och investeringar Götene kommuns bolag 
Götene kommun helägda bolag är AB Götene Bostäder, Götene Vatten & Värme AB, 
Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. 

 

 

Resultatet för kommunen är 4,4 miljoner kronor år 2017. Kommunen har haft 
två stora kostnader på tillsammans 60,6 miljoner kronor; kostnaden för 
kommunens medfinansiering av statlig infrastruktur E20, samt avvecklingen av 
boende för ensamkommande barn och unga. Båda minskar kommunens 
kostnader i framtiden och bidrar på så sätt till förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar ekonomi, även om de minskar resultatet 2017.  
 
Soliditeten, kommunens långsiktiga betalningsförmåga, har förbättrats till 
16,1 procent. Soliditeten är nu i nivå med rikets genomsnitt. 
 
Götene kommun har idag inga egna lån, vilket är en av styrkorna med 
kommunens ekonomi.  

Kommunens likviditet, dess kortsiktiga betalningsförmåga, är god. 
Kommande investeringar kommer successivt sänka likviditeten.  

 
 
 
 

 

Kommunens IT-verksamhet bedrivs som ett kommunalförbund tillsammans med 
Lidköping, Skara och Essunga, Vara och Grästorp i Göliska IT. Götene kommun är 
även delägare i Destination Läckö-Kinnekulle AB. 

 

 


