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GRUNDFAKTA OM ENHETEN  
 

Verksamhetsövergripande 

Verksamhetsövergripande består av kommunchef, sektorschefer och övergripande resurser för 

chefsutbildning och projektutredningar 

 

Kvalitets- och utvecklingsenheten 

Kvalitets- och utvecklingsenheten innefattar samhällsbyggnadsfrågor som 

näringslivsutveckling, fysisk planering, bygglov, geografisk information, mark, 

natur/miljövård, kommunutveckling, marknadsföring, turism, verksamhetsutveckling, samt 

IT-bredband. 

 

Vidare ingår beställarfunktion inom service och teknik, folkhälsofrågor samt 

energirådgivning.  
 

Den direkta turismverksamheten fullgörs genom ”Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle” där 

kommunen är delägare. 

 

Enheten ger stöd till politisk ledning, kommunchef, sektorschefer och verksamhet i 

utvecklings-, utrednings- och kvalitetsledningsfrågor samt koordineringsstöd till 

kommunfullmäktiges beredningar,  

 

Kvalitets- och utvecklingsenheten har ett mycket brett ansvarsområde och stort externt 

kontaktnät med samverkanspartners på regional nivå, inom Skaraborgs kommunalförbund och 

lokalt i Götene. 
 

 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE  

 

Sektorschef  Välfärd Vuxen har under året varit vakant  och tf sektorschefer för  Äldreomsorg 

respektive Handikappomsorg varit förordnade. Under hösten påbörjades rekrytering av 

sektorschef/socialchef.  

 

Kvalitets- och utvecklingsenheten har 2014 bestått av enhetschef, stadsarkitekt på 

konsultbasis, näringslivschef, kommunekolog/energirådgivare, markhandläggare, två 

bygglovhandläggare, administratör, GIS-ingenjör, sex tjänster som kommunutvecklare med 

inriktningar mot pedagogisk respektive social verksamhet, IT/bredband, beställarfunktion, 



 

  

kommunutveckling samt samhällsutveckling. Vidare är primärvårdens folkhälsoplanerare för 

Götene kommun knuten till enheten. 

 

Tjänsten som GIS-ingenjör har varit vakant en kortare period när tidigare innehavare slutat 

och innan nuvarande innehavare börjat.  

 

Medarbetares fortbildningar under året har varit inriktade på att säkerställa god kompetens 

och stimulera till utveckling.  

 

Under året har kommunchefens ”Ledningsgrupp Samhällsplanering” med representation från 

enheten etablerat sina arbetsformer..  
 

 

 
UNDERLAG I REDOVISNINGEN  

-  Svenskt Näringslivsranking 

-  SKL:s mätning Kommunens kvalitet i korthet 

-  SCB:s medborgarundersökning 

-  Intern uppföljning 
 

 
RUTIN FÖR REDOVISNING  
Enhetschef för Kvalitet och Utveckling har genomfört redovisningen efter avstämning med 

enhetens medarbetare samt med kommunchef. 
 

 
ÅTGÄRDER UTIFRÅN FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING  

 

-Medverkan i arbetet på kommunalförbunds- respektive regionnivå i långsiktigt strategiska 

frågor avseende E 20:s utbyggnad till fyrfältsväg, Kinnekullebanan och Vänersjöfarten. 

 

- Fortsatt arbete med Framtidsplan 2030, FÖP Kinnekulle och tematisk VA-plan. 

Kommunfullmäktige fastställde i december 2014 den fördjupade översiktsplanen för 

Kinnekulle med tematisk fördjupning för LIS-områden för hela kommunen. 

 

-Enheten har medverkat i arbetet med ett nytt ledningssystem för målstyrning och 

systematiskt kvalitetsarbete. Kommunutvecklare inom social och pedagogisk verksamhet har 

arbetat med utveckling av kvalitetssystem utifrån de regelverk som finns inom socialtjänst 

och pedagogisk verksamhet. 

 

-Enheten har medverkat i arbetet med reglementen och delegationsordningar för den nya 

politiska organisationen samt med samverkansavtal med Skara kommun om Service och 

teknik. 

 

- Information om och marknadsföring av det nya bostadsområdet Nordskog har skett utifrån 

utgångspunkten ”vi bygger ett samhälle”.  

 

-Det aktiva ägandet av mark, skog och bebyggda fastigheter utvecklas successivt. Samtliga 

jordbruksarrendeavtal har reviderats, arrendearealen har utökats och en årlig skogsbruksplan 

ligger till grund för åtgärder i tätortsnära skogar.  

 



 

  

-En inventering av invånares och företags tillgång till internetuppkopplingar är gjort och 

kommer att ligga till grund för en IT-infrastrukturplan. 

 

-Götene har, tillsammans med övriga kommuner i nordvästra Skaraborg, lämnat in en ansökan 

till Jordbruksverket,  ”Strategi för lokalt ledd utveckling i nordvästra Skaraborg 2014-2020.” 

Strategin arbetar med tre EU-fonder; Landsbygdsfonden, Regionala utvecklingsfonden och 

Socialfonden. Fonderna syftar till att främja en hållbar landsbygdsutveckling och främja lokal 

utveckling. 
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VIKTIG KVALITATIV/KVANTITATIV INFORMATION 
 

1:1 Svenskt Näringslivs ranking avseende ”Företagsklimat” 

 

År  2014 2013 2012   

Plats i rankingen    41 39   48    

  

    

1:2 Intern statistik över antal antagna nya detaljplaner 

 

År  2014 2013 2012   

Antal      3    6    4    

 

1:3 Intern statistik över antal ärenden inom byggverksamhet 

 

År   2014 2013 2012   

Totalt antal ärenden   214  188 269                                          

-varav bygglov    158 117 149     

 

 

Götene har behållit en glädjande hög placering på Svenskt näringslivs ranking främst i de 

delar som berör samarbete näringsliv-kommun och sammanfattande omdöme.  

 

2 SCB:s medborgarundersökning 

 

Götene kommun har medverkat i SCB:s medborgarundersökning våren 2014. Resultatet 

beskriver kommunmedborgarnas syn på Götene som en plats att bo och leva i, de kommunala 

verksamheterna samt synen på information/inflytande. Götenes kommunmedborgare är i stort 

sett nöjda med Götene kommun som en plats att leva och bo i. Man är nöjd med flertalet av de 

kommunala verksamheterna och mycket nöjd med dricksvattnet och vattenförsörjningen.  

Man är också nöjd med kommunens webbplats och tillgången till information om kommunens 

verksamheter. Man är inte nöjd med inflytande och påverkansmöjlighet på beslut.  

 

 

3 Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) 2014 

 

Götene har också medverkat i SKL:s undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet, ”Kkik” 

2014. (redovisad januari 2015).  Resultatrapporten visar på en fortsatt trend av goda resultat 

för Götene kommun. Totalt deltog drygt 220 kommuner i årets undersökning. 

 

Götene kommun har bland annat fortsatt goda resultat när det gäller skola och omsorg och 

social service. 

I jämförelse med övriga kommuner i Sverige har Götene kommun: 

• god förmåga att planera för förskoleplats och för en kort väntetid till förskoleplats 

• hög andel elever som når goda resultat i de nationella proven 

• hög andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet 

• kort handläggningstid för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök 

• ett mindre antal vårdare i genomsnitt som besöker en äldre person med hemtjänst. 
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SAMMANFATTNING AV 2014 ÅRS KVALITETSARBETE  

 
- En översyn av tjänstemannaorganisationen utifrån ny politisk organisation har gjorts. Sektor 

välfärd förändras från 2015 till en sektor Omsorg och en sektor Barn och Utbildning. 

Kvalitets- och utvecklingsenheten övergår till att bli sektor Samhällsbyggnad. 

 

-Kommunchef och sektorschefer medverkar i arbetsgrupper och nätverk på 

kommunalförbundsnivå och även nationell nivå liksom i övergripande 

utbildningar/konferenser för att säkerställa och stimulera utvecklings- och kvalitetsarbete. 

 

-Samarbetet med kommunerna inom Västra 6 (Essunga, Grästorp, Lidköping, Vara, Skara och 

Götene) för att hitta och utveckla samverkansområden har innefattat en kartläggning av 

möjliga samverkansområden. 

 

-Nyanställda chefer har gått en fortbildning i ”Det situationsanpassade ledarskapet”. Det var 

också ett av temana i höstens chefskonferens. 

 

- Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kinnekulle har fortgått enligt plan och i 

december fastställde kommunfullmäktige ”Fördjupning av översiktsplan FÖP Kinnekulle 

2020 med tematisk fördjupning av LIS-områden.  Arbetet med en VA-plan har pågått under 

året och ett förslag till VA-strategi och VA-plan kommer att tas upp till politiskt behandling 

2015. 

 

- Arbetet med planeringen av nya bostadsområdet Nordskog 3 i Källby har skett med 

utgångspunkten ”Vi bygger ett samhälle”. Detta har påverkat innehåll och upplägg i 

informationer och broschyrer. 

 

- Kommunens och Näringslivsföreningens gemensamma handlingsplan har verkställts i 

väsentliga delar och det har varit ett aktivt arbete avseende handelsutveckling.  Målet att 

bibehålla och om möjligt förbättra näringslivsklimatet ligger ständigt till grund för åtgärder 

och prioriteringar. 

 
- Kommunutvecklare har viktiga roller i arbetet med de ökade kraven på  systematiskt 

kvalitetsarbete dels enligt Skollagen dels enligt Socialstyrelsens föreskrifter. 

Kommunutvecklare med pedagogisk inriktning har tillsammans med skolledning arbetat 

intensivt med utvecklings- och kvalitetsåtgärder som följd av skolinspektionens 

tillsynsrapporter. I det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har kartläggning och 

rutinbeskrivningar av huvudprocesser gjorts.  

 

-Ett förslag till nytt ledningssystem för politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete 

är i slutfasen av sitt arbete och kommer att behandlas politiskt under 2015. I förslaget 

integreras miljöledningsarbete i ledningssystemet. 

 

-Enheten har på olika sätt medverkat i förberedelserna för ny politisk organisation genom 

arbete med nämndsreglementen, samverkansavtal med Skara kommun avseende Service och 

teknik samt med delegationsordningar. 
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-Ägarfrågor kopplat till ägandet av mark, skog och bebyggda fastigheter har ökat i aktualitet. 

Under året har en översyn av samtliga jordbruksarrendeavtal slutförts. I medborgarkontakter 

har många frågeställningar berört olika mark- och planfrågor. Inriktningen har varit att 

hantera dessa så smidigt och effektivt som möjligt och att hitta finansiering av åtgärder genom 

omprioriteringar inom driftsbudget respektive investeringsbudget. 

 

-Den 2 juli ändrades Plan- och bygglagen enligt förslagen i propositionen ”Nya åtgärder som 

kan genomföras utan krav på bygglov”. Bygglovhandläggarna har informerat företag och 

allmänhet om förändringarna samt uppdaterat rutiner, anvisningar och avgifter. 

 

 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2015 

 
-Samarbetet inom kommunerna i ”Västra 6” går vidare. På sikt är ökad samverkan nödvändig 

för att kommunerna ska kunna leva upp till sitt välfärdsuppdrag. 

 

-Samarbete med kommuner och regioner och intresseorganisationer runt Vänern för att 

utveckla Vänern på ett hållbart sätt och i frågor om vattenreglering och vattenkvalitet. 

 

- Fortsatt arbete med Framtidsplan 2030 där målet är att ha förslag klart för politisk 

behandling. Informationsinsatser för att FÖP Kinnekulle ska bli känd och använd. 

Återstående frågeställning avseende förslag till VA-plan. 

 

- Samverkan med Näringslivsföreningen i olika utvecklingsfrågor kring handel, 

företagsetableringar m.m. 

  

- Utveckling av miljöledningsarbete och systematiskt kvalitetsarbete utifrån förslaget till ett 

nytt ledningssystem. 

 

-Utvecklad europeisk samverkan inom EU:s program och utifrån förslag till ett politiskt 

program för Götene avseende internationellt arbete. 

 
- En aktiv boendeplanering med tillgång till attraktiva tomter. Dels en fortsatt inriktning på 

utbyggnad av Nordskog 3. Dels nästa steg i boendeplaneringen ”Golfnära boende i 

Lundsbrunn” 

 

- ”Vattenproblematikfrågor” dvs dagvattenfrågor, översvämningar från och på kommunens 

markområden, markavvattningsföretag, åtgärder avseende Sjöråsån och Råmån m.m. 

 

-Utveckling av invånares och företags tillgång till internetuppkopplingar  

 

-Utveckling av arbetet med tillgänglighetsfrågor. Verka för att stärka och stödja det 

tillgänglighetsarbete som sker inom kommunens verksamheter. Workshops gällande 

tillgänglighet, uppföljningsrapportering till kommunens nämnder, spridning av kunskaper till 

kommunal verksamhet om den lagstiftning som berör tillgänglighetsaspekter samt tips och 

råd hur enkelt avhjälpta hinder kan åtgärdas. 
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Redovisning av styrkortsmål och utvecklingsplaner  

Sektor: Verksamhetsövergripande  Grupp: Ledningsgrupp Verksamhet 

Styrkortsmål 1: Götene kommun är en attraktiv och hållbar kommun 

 

Resultat vi vill uppnå:  

-Ny organisation med tydligt för-dig perspektiv 

-Tydliggöra kommunens arbetsgivarvarumärke 

-Öka Götenes attraktivitet 

-Öka professionaliteten i den kommunala organisationen 

 

Bedömning: Begränsad måluppfyllelse 

 

De viktigaste åtgärderna: 

-Förändringar i tjänstemannaorganisationen är genomförda.  

-En ny medarbetar-, ledar- och organisationsstrategi håller på att tas fram. Beslut under 2015. 

-Arbetet med en ny målbild tillsammans med näringslivsföreningen pågår och kommunen 

medverkar i SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt”. 

-Planeringen av nya bostadsområdet Nordskog 3 har utgått från en helhetssyn, ”vi bygger ett 

samhälle” 

 

 

Styrkortsmål 2 Götene är en klimat- och miljömedveten kommun 

 

Resultat vi vill uppnå:  

-Förenkla kontaktmöjligheterna med den kommunala organisationen genom fler e-tjänster 

-Stärka miljö- och klimatmedvetandet i den kommunala organisationen 

 

Bedömning: Begränsad måluppfyllelse 

 

De viktigaste åtgärderna:  

-E-fakturor har införts under året och förberedelser för E-tjänster pågår på olika sätt. 

-Åtgärder i vardagen som är miljöförbättrande t ex att handlingar sänds digitalt, möjlighet till 

externa möten utan resor, källsortering  m.m. 

-Miljöledningsarbetet är integrerat i förslaget till nytt ledningssystem som kommer att 

behandlas politiskt under 2015. 
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Styrkortsmål 3 Götene kommun är ett tillgängligt samhälle för alla 

 

Resultat vi vill uppnå:  

-Mk ska utvecklas till ”Medborgarnas kontor” 

-Fler i kommunen ska ha tillgång till bredband  

-Verka för ökad tillgänglighet i samhället 

 

Bedömning: Begränsad måluppfyllelse 

 

De viktigaste åtgärderna:  

-Mk utvecklas successivt till att innehålla fler serviceområden. 

-Beslut om medverkan i West Net för att kunna medverka i utvecklingsarbete  

-Tillgänglighetsworkshop 

-Information om utvidgning av diskrimineringslagen till att även innefatta 

tillgänglighetsaspekt 

 

 

Styrkortsmål 4 Alla får ett gott bemötande 

 

Resultat vi vill uppnå:  

-Tydliggöra vikten av korrekt kommunikation 

 

Bedömning: Mycket hög måluppfyllelse 

 

De viktigaste åtgärderna:  

-En kommunikationsstrategi är fastställd 

-Kommunens genomför projekt ”Klarspråk” 

-Kommunen medverkar i SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt” 


