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ENHET/ BUDGETENHET 

Serviceenheten och löneenheten 

Enheterna ingår i två olika budgetenheter: Kultur & Fritid och Konsult & Administration 

 

GRUNDFAKTA OM ENHETEN  
Serviceenheten består av ett flertal olika verksamhetsområden 

Dessa verksamheter är: Bibliotek, Fritid/ förening, Fritid ungdom, Information, Kansli, 

Kultur, Löner, Medborgarkontor, Musikskola, 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. 

Tjänsterna konsumentrådgivning och budget/ skuldrådgivning köps av Lidköpings kommun, 

men ansvaret för frågorna ligger på serviceenheten.Enheten har ett brett ansvarsområde och 

ger även stöd till den politiska ledningen. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE  
Enheten leds gemensamt av två enhetschefer.  

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

ensamma inom sitt verksamhetsområde. 

 

SAMMANFATTNING AV 2014 ÅRS KVALITETSARBETE  
 

Vid enhetens utvecklingsdagar har man arbetat vidare med frågor kring service och 

bemötande. Föreläsningar på temat har regelbundet genomförts. 

 

Ett arbete med klarspråk har startats och bland annat har utbildning anordnats för anställda 

som skriver mycket.  

 

Hemsidan har mobilanpassats och blivit responsiv.  

 

 

Biblioteket har fått gott betyg i medborgarenkäten. Biblioteket har påbörjat ett arbete inför ett 

eventuellt Eu- projekt tillsammans med Hällekis skola. 

 

Det pågår ett arbete med ansökan till Eu-projektet att utveckla medborgarkontoret till 

medborgarnas kontor.   

 

Musikskolans förändrade förutsättningar med att undervisningen ska ske på elevens fritid 

innebar att av samlad undervisning i ytterområden inte var möjligt. Från och med hösten sker 

all undervisning i Götene vilket innebär att lärarnas resor är minimerade 

 

 

Bemötandefrågor är ständigt på agendan i service och löneenheten, vi fortsätter att arbeta med 

”röda tråden” God Service och Gott bemötande 
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Redovisning styrkortsmål i delårsbokslutet 2014-12-31 

Service och löneenheten  
Styrkortsmål 1: Götene kommun är en attraktiv och hållbar kommun 
 Biblioteket ska kännetecknas av god kvalitet avseende service, kulturaktiviteter och har ett 

media bestånd, som passar alla åldrar, intressen och behov. Biblioteket är en trevlig och 

neutral mötesplats för alla. 

 Kulturverksamheten ska ha ett kvalitativt och intressant kulturutbud 

 Musikskolan är en del av kulturutbudet 

 Utveckla medborgarkontoret utifrån medborgarnas önskemål och behov 

 Ett kansli med god stämning och bra gemenskap, en bra arbetsmiljö! Bra rutiner vid 

frånvaro mm (”back-up”) 

 Samhällsbetalda resor ska arbeta för fler tjänsteresor med kollektiva färdmedel, föregå 

med goda exempel 

 Informatörerna ska se till att kommunen framställs på ett attraktivt sätt i vår 

kommunikation 

 Risk och säkerhet ska arbeta för att kommunen ska få ökad krishanteringsförmåga och 

skapa en helhetssyn i arbetet med trygghet och säkerhet 

 Fritid förening ska arbeta för att föreningarna ska följa med i den utveckling som sker mot 

framtidens föreningsliv 

 Skateparken ska hitta sin driftsform för att locka dit ungdomar 

 Fritid/ ungdom: Lokaler på alla tätorter som passar verksamheten.  

1. Bedömning: Måluppfyllelse till övervägande del 

2. Viktigaste åtgärderna som genomförts för att nå målen: 
 Musikskolan har haft ett antal olika arrangemang i samarbete med kulturen, bibliotek och 

äldreboenden. 

 Ett samarbete mellan kultur, bibliotek, musikskolan och fritid ungdom har etablerats för 

att gemensamt skapa attraktiva mötesplatser för medborgarna i alla åldrar. 

 Ungdomscafe Esperanza har gjorts iordning med nya möbler och teknisk utrustning samt 

uppfräschning av lokalen nyinvigning augusti. 

 I Hällekis har nya egna lokaler iordningsställts för ungdomsverksamheten i Hällesäters 

lokaler. Lokalerna invigdes i våras. 

 Tyst replokal har iordningsställts. 

 Uppfräschning runt omkring skateparken har gjorts, utemöbler har införskaffats. 

 En infopunkt finns nu i biblioteket. Ger möjlighet att sitta ”enskilt” med låntagare.  

 Har börjat ”väcka” kommunikationsfrågan på chefsmöten och centrumhusinfo, 

riktlinjerna finns tillgängliga på intranätet,  

 Riktlinjer för trygghet och säkerhet i Götene kommun med ledningsplan för extraordinära 

händelser 2014-2018 antogs 31 mars 2014 i kommunfullmäktige 

 Krisutbildningsplan har arbetats fram 

 

Styrkortsmål 2: Götene kommun är en klimat- och miljömedveten kommun 
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 Minskad energianvändning.  

 Minskade kostnader för kopiering.  

 Minskad resursanvändning 

 Service och Löneenheten är föredömen i energiförbrukning, avfallssortering och 

förbrukning av material 

 Musikskolan - samlad undervisningstid i ytterområden. 

 Samhällsbetalda resor. Gemensam struktur hemsida Kollektivtrafik Götene/Skara. 

Förenkla och förbättra informationen 

 Mindre pappersåtgång 

 Kommunicera om vårt miljöarbete 

 Fritid/ Ungdom: Mindre utsläpp (avgaser), Vi följer utvecklingen 

 

1. Bedömning: Måluppfyllelse till övervägande del 

 

2. Viktigaste åtgärderna som genomförts för att nå målen: 
 Kopierar bara det som är nödvändigt, dubbelkopiering 

 Alla kopiatorerna har svart-vitt som utskriftsstandard + skriver ut dubbelsidigt 

 Alla har blivit medvetna om vikten av att släcka lampor, stänga av bildskärm, 

räknemaskiner, datorer mm när man går hem 

 Källsortering har införts i Centrumhusets personalrum och kopieringsrum 

 Musikskolan har samlad undervisning i Götene tätort from hösten. Innebär inga 

arbetsresor för personalen. 

 

Styrkortsmål 3: Götene kommun är ett tillgängligt samhälle för alla 
 Biblioteket är tillgängligt för människor med funktionshinder. 

 Biblioteket tillgängliggör media på andra språk än svenska. 

 Biblioteket har generösa öppettider.  

 Ökad mångfald  

 Geografisk tillgänglighet 

 Kulturarrangemang ska vara tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. 

 Medborgarkontoret och växel: Nya kontaktvägar att möta medborgarna på 

 Elever från alla medborgargrupper ska känna sig välkomna till musikskolan 

 Lönekontoret ska förenkla för kommunens personal att få intyg mm. 

 Kansliet använder ett enkelt och begripligt språk 

 Kansliets information på webb-platsen är tillgänglig information 

 Alla arbetar i Handläggarstödet 

 Kansliet medverkar till bra beslutsstöd som ger möjlighet att lägga mer tid på kvalitet och 

utveckling 

 Möjliggöra ansökningar via e-post för Färdtjänst, Skolskjutsar och Parkeringstillstånd 

 Alla ska enkelt kunna ta del av informationen på hemsidan 

 Kommunen använder ett språk som är enkelt, vårdat och begripligt 
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 Bra och tydliga texter på hemsidan 

 LOK- stödet ska kunna sökas via nätet 

 

1. Bedömning: Begränsad måluppfyllelse 

2. Viktigaste åtgärderna som genomförts för att nå målen: 
. 

 Kulturarrangemang förläggs till olika platser i kommunen. 

 Bibliotekspersonalen har varit på studiebesök angående meröppet bibliotek i Ale kommun 

samt Alingsås stadsbibliotek. En förstudie kommer att göras.  

 Personal från flera av enhetens verksamheter medverkar i kommunens mångfaldsgrupp 

och ingår i olika nätverk samt deltar i konferenser och utbildningar kring tillgänglighet 

 Kommunen har nu en Responsiv webb – plattformsanpassad hemsida.. 

 Tillgänglighetsanpassning för synskadade i medborgarkontoret är 

uppdaterad.(Färgmarkering) 

 Klarspråksprojekt – utbildning och föreläsning som erbjuds personal, i första hand de som 

skriver mycket är inplanerat den 2 oktober 

 Eftermiddagsverksamheten på G-huset(Gemensamhetshuset) har utökats för att kunna ta 

emot fler ungdomar med funktionsnedsättning eller har andra behov. 

 

  

Styrkortsmål 4: Alla får ett gott bemötande 
 Vi ska alltid ha kundens behov och önskningar i centrum  

 Det första intrycket ska vara välkomnande.  

 Medborgarkontoret ska vara synonymt med gott bemötande 

 Individanpassad undervisning på musikskolan 

 Medverka till en positiv bild av kommunen och kansliet 

 Samhällsbetalda resor ska bemöta alla som kontaktar oss på bästa sätt med respekt, 

kunskap och likvärdigt. Även bemöta kollegor och övriga kommunanställda samt 

samarbetspartners på bästa sätt  

 De som kontaktar oss ska slippa vänta 

 Möta individen på det sätt den vill bli mött 

 

1. Bedömning: Mycket hög måluppfyllelse 

2. Viktigaste åtgärderna som genomförts för att nå målen: 
 Den röda tråden i enheten är sedan flera år ” God Service och Gott 

bemötande”. Detta är ett genomgående tema i de utvecklingsdagar och andra 

sammanhang då hela personalstyrkan träffas.  

 Se kunden, vara lyhörd för kundens önskemål, lyssna, ställ frågor – ”det goda samtalet”. 

Vid behov ta hjälp av kollegor 

 På utvecklingsdag för enheten i maj deltog föreläsare Torkild Sköld som pratade om 

personligt ledarskap och bemötande. 
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 Alla mail ska besvaras i samma anda (gott bemötande) 

 Genomgång och diskussion kring epostrutiner och telefon med målet att besvara mail och 

telefonsamtal snabbt. 

 Schemaläggningskväll har genomförts för musikskolans elever och föräldrar. Vid detta 

tillfälle fick man träffa sin lärare och tillsammans bestämma speltid. Mycket positivt 

gensvar från de som var med på kvällen (ca 250 personer) 

 Personalen i biblioteket deltar i olika utbildningar för att bättre kunna ge stöd, t ex i 

teknik-frågor och gentemot låntagare med funktionsnedsättning.  

 Informatörerna arbetar med målgruppsanpassning i vår kommunikation.  

 Löneneheten arbetar med att alltid ge svar snabbt och korrekt i supportlådan. Punktinsats 

ska göras vid återkommande frågor som kommer till supporten 

 Personalrummet i centrumhuset har fräschats upp och är nu mer välkomnande för 

personalen 

 Kansliet har arbetat för att, den nya politiska organisationen med nämnder ska kunna 

bemöta de nya politikerna på ett professionellt sätt. 

 

 
 

 

 


