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1 Inledning 

Detta politiska program för kultur och fritid tar sin utgångspunkt i Götene kommuns gällande 

översiktsplan samt lagar och styrdokument som är av betydelse för programområdet. Genom 

programmet för kultur och fritid beskrivs den politiska styrningen av vad Götene kommun ska 

uppnå inom detta område inom en 4-6 årsperiod. 

 

Det politiska programmet för kultur och fritid är utarbetad av kommunstyrelsen och antogs av 

kommunfullmäktige 26 mars 2018, § 41. Kultur- och fritidspolitiska programmet ska vara ett 

för berörda verksamheter känt och tydligt redskap för målstyrning. Det politiska programmet 

ska vara ett värdefullt arbetsredskap för verksamhetsplanering, genomförande, utvärdering, 

analys och utveckling. 

1.1 Hållbar utveckling 
Detta politiska program tar hänsyn till en samhällelig hållbar utveckling. Det innebär att främja 

en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Det innebär också en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. 

1.2 Vår vision 
Bo i Götene – lev i världen är Götene kommuns vision. Den ger uttryck för viljan att skapa 

goda miljöer för boende och arbete samtidigt som den pekar på vikten av att utveckla fysiska, 

kulturella och virtuella förbindelser med omvärlden. 

1.3 För-dig-perspektivet – vår gemensamma värdegrund 
Vår värdegrund kallas För-dig-perspektivet. För-dig-perspektivet beskriver hur personer som 

bor i, besöker eller verkar i kommunen ska vara i centrum för kommunens beslut och 

handlingar.  

 Personen ska uppleva ett bemötande som: 

 Stärker din Förmåga 

 Tror på Öppenhet 

 Respekterar dig 

 Din Delaktighet är viktig 

 Sätter Individen i centrum 

 Skapar Glädje   

1.4 Kommunens strategiska mål och indikatorer 
Det politiska programmet tar hänsyn till kommunens strategiska mål, som är politiskt 

prioriterade mål för mandatperioden. De strategiska målen är utvalda för att de är viktiga i 

arbetet att nå visionen. Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål. 

Till de strategiska målen kopplas indikatorer. Indikatorerna beskriver vilket resultat vi vill 

uppnå och används i uppföljningen av hur väl målen har uppnåtts.  

 

Kommunfullmäktiges nuvarande strategiska mål är: 

 Götene kommun är en klimat- och miljömedveten kommun. 

 Götene kommun är ett tillgängligt samhälle för alla. 

 Götene kommun arbetar för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka 

här. 
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 Götene kommun är en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta 

medarbetare. 

 Götene kommun har ett socioekonomiskt perspektiv som främjar barns och unga 

vuxnas hälsa och det friska åldrandet. 

 Götene kommuns medborgare har inflytande och delaktighet och får ett bemötande av 

högsta klass. 

 Götene kommun stödjer en god folkhälsoutveckling och förbättrad livskvalitet för 

kommunens invånare genom förebyggande och hälsofrämjande insatser i samverkan.  
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2 Nulägesbeskrivning 

Kultur- och fritidsverksamhetens huvudsakliga syfte är att erbjuda våra kommuninvånare en 

meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomars fria tid. Detta görs i 

samverkan med föreningar och andra organisationer. Civilsamhället har en stor betydelse för 

kultur- och fritidsfrågor och beskrivs här enbart till viss del.  

Kinnekulle är i dag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål, målet är att det ska fortsätta att 

utvecklas. Götene är genom sin historia och sitt kulturliv en attraktiv plats för besökare.  

 

2.1 Verksamhetens organisering och arbetsinnehåll 
De kommunala verksamheter som i första hand omfattas av kultur- och fritidspolitiska 

programmet är verksamheterna kultur, kulturskola, bibliotek, fritid/förening och fritid/ungdom. 

Organisatoriskt tillhör verksamheterna Serviceenheten och sektor Konsult och Administration. 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. 

Utöver kommunstyrelsens övergripande ansvarsområde för kultur och fritid har både 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppdrag inom området. 

En särskild biblioteksplan är antagen av kommunfullmäktige 24 oktober 2016. 

Allmänkultur 
  

Kommunen arrangerar olika offentliga kulturaktiviteter under hela året som marknadsförs i ett 

särskilt kulturprogram. Det är huvudsakligen professionell scenkonst med både tillresta och 

lokala kulturutövare. Kulturen har inga egna lokaler. Många av dessa kulturarrangemang 

förläggs därför till kyrkor, bygdegårdar samt till kommunens lokaler i Centrumhuset med mera.  

I huvudsak sker arrangemangen i samverkan med andra arrangörer som till exempel 

studieförbund, bygdegårdsföreningar och andra kulturföreningar. Studieförbund och 

bygdegårdsföreningar får årligen ekonomiskt stöd. 

Kommunen erbjuder ett särskilt kulturutbud till äldre- och handikappomsorgen. Planeringen av 

kulturutbudet görs av kulturverksamheten tillsammans med kulturombud från äldre- och 

handikappomsorgen. 

Götene kommuns nuvarande handlingsplan för barn- och ungdomskultur upprättades våren 

2011 där fokus bland annat är på att stärka barn och ungdomars delaktighet i kulturen.  

 

Kulturarv  

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för 

det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras.  

Ordet kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också 

berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer. 

Hittills har kulturarvsfrågorna arbetats med i mindre omfattning. Det största kulturarvsarbetet i 

kommunen bedrivs idag i huvudsak av hembygdsföreningar. 
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Kulturskola  
Kulturskolan är en frivillig fritidsverksamhet. Undervisning sker på elevens fritid, enskilt eller i 

små grupper.  

 

Den primära målgruppen för kulturskolan är barn och ungdomar mellan 7 och 19 år. 

Kulturskola erbjuds även till individer som är över 20 år som har särskilt behov av social 

gemenskap inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL 

(socialtjänstlagen). 

 

Det ges möjlighet till individuell undervisning och att få spela tillsammans med andra i orkester 

och ensemble. Verksamheten erbjuder även fristående kurser såsom brasslek, musikdata med 

mera. 

Avgift tas ut för deltagare inom musikundervisning, tidigare kallat musikskolan.  

Under 2017 startades det upp fler konstformer utöver musik såsom teater, målning och 

filmskapande. Detta har möjliggjorts via bidrag från Kulturrådet och verksamheten har utförts i 

samarbete med studieförbund och är avgiftsfria. Kulturrådet finansierar även ett projekt med 

namnet Unga talanger som genomförs under hösten 2017. 

Bibliotek 

Biblioteksverksamheten består av två delar, folkbibliotek och skolbibliotek. Ansvaret för 

folkbibliotek ligger under kommunstyrelsen. Ansvaret för skolbibliotek ligger under barn- och 

utbildningsnämnden. För dessa verksamheter finns en speciell biblioteksplan 2016-2020. 

Fritid/Förening  
Föreningarna har en väg in i kommunen via fritidssekreteraren, som vid behov lotsar vidare till 

rätt handläggare i kommunen.  Föreningar kan få stöd med olika frågor inom exempelvis 

föreningsekonomi och föreningsrätt. Utredningar görs kring olika aktuella förenings- och 

fritidsfrågor. Fritidssekreteraren har ansvar för handläggning och uthyrning av kommunens 

idrottshallar och gymnastiksalar.  

I kommunens föreningsregister finns idag 180-190 föreningar och organisationer registrerade. 

Antalet föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet är 50-70 stycken och har 

möjlighet att söka bidrag från kommunen för sin verksamhet.  

Anläggningar 
Föreningarna i Götene kommun äger sina egna anläggningar, undantaget är gymnastikhallar och 

idrottshallar i anslutning till kommunens skolor.  

Simhall finns i centrala Götene. Den bedrivs idag av entreprenör. Simhallen är byggd på 70-

talet.  

Det finns även en betongskatepark som drivs av kommunen och har blivit en naturlig 

samlingspunkt för både äldre och yngre. 

Fritid/Ungdom  
Fritid/ungdom bedriver ungdomsverksamhet i kommunens fyra olika tätorter. Den primära 

målgruppen är ungdomar i åldern 12-16 år men vissa verksamheter och aktiviteter, som till 
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exempel ungdomscafé och fritidsverksamhet för funktionsnedsatta vänder sig även till äldre 

ungdomar.  

Basen i Fritid/ungdoms verksamhet är:  

 Fritidsgårdsverksamhet 

 Gruppverksamhet 

 Arrangemang 

 Fältfritidsverksamhet 

 Lägerverksamhet  

Utöver detta finns även en eftermiddags- och lovverksamhet (G-huset) för ungdomar med 

särskilda behov och beviljade insatser från biståndshandläggare. 

I grupp- och arrangemangsverksamhet arbetar man i samverkan med kyrkor, föreningar, 

organisationer och andra kommunala verksamheter.  

Inflytandefrågor tar större plats och har blivit en naturlig del av arbetet. Alla fritidsledare har 

ansvar för att ungdomar har inflytande i den egna verksamheten, men också inflytande i 

samhället. Ungdomslotsteamet har som huvuduppdrag att skapa kontaktytor mellan politik och 

ungdomar. 

Verksamheten använder sig av bygdegårdar, skollokaler, vakanta lokaler i kommunens regi med 

mera. Verksamheterna i centrala Götene har en egen lokal som är anpassad för verksamheten.  

Civilsamhället 
Civilsamhället med föreningar och organisationer är en stor och viktig aktör inom kultur- och 

fritidsområdet. 

2.2 Omvärldsanalys 
Kultur- och fritidsverksamhet i en kommun är i huvudsak en helt frivillig verksamhet. Med 

några få undantag är det upp till kommunen att besluta om man vill satsa resurser på dessa 

områden och i så fall hur mycket. Det betyder att någon statlig reglering genom lagar och 

föreskrifter i princip inte förekommer med undantag av bibliotekslagen. Det ger stor frihet för 

lokala initiativ.  

Lagstiftning  

Bibliotekslagen styr kommunens uppdrag med bibliotekets verksamhet. Kommunen har en 

särskild biblioteksplan antagen i kommunfullmäktige 2016. 

Intressentanalyser och medborgardialoger  
För att ta vara på medborgarnas och andra intressenters synpunkter för framtagandet av det 

kultur- och fritidspolitiska programmet arrangerades fyra stycken dialogmöten i de fyra 

tätorterna. På dessa möten deltog politiker och tjänstemän och inbjudna var: 

 Medborgare 

 Föreningslivet 

 Kulturbesökare 

 Studieförbund 
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 Kulturarrangörer och producenter  

Möjlighet att lämna synpunkter har funnits vid: 

 pensionärsråd 

 tillgänglighetsråd, 

 elevråd 

 fritidsgårdar  

 senior dag  

 föreningskväll 

Utöver detta har det även funnits möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida. 

Utmaningar och trender  
Kultur och fritid är viktig för en kommuns tillväxt och samhällsutveckling. De stora 

flyktingströmmarna till Sverige och Götene påverkar kultur- och fritidsområdet i hög grad. 

Kultur och fritid ses som en viktig del i integrationsarbetet. Många kommuner arbetar aktivt 

med olika integrationsprojekt och även med att förstärka med fler vuxna ute i samhället. 

Det sker en alltmer ökad samverkan mellan olika aktörer för att ge fler medborgare tillgång till 

kultur och fritid. 

I kommunerna sker en utveckling av anläggningar för fritid och rekreation, det byggs arenor för 

sporter och skapas mötesplatser för föreningsaktiviteter. Det pågår också försök med större 

samverkan mellan den ideella sektorn och den kommunala verksamheten. Föreningslivet ser ut 

att minska allt mer - knappt hälften av alla unga är medlemmar i någon organisation. 

Allmänheten efterfrågar miljöer för spontant utövande av diverse typer av verksamhet. 

Kommunernas arbete för fritidsverksamhet för ungdomar utanför det traditionella 

föreningslivet är en viktig del av det förebyggande arbetet. Ungdomar engagerar sig gärna i 

frågor som berör dem. Av denna anledning måste verksamheten fortsätta att utvecklas i 

samarbete med ungdomarna. Det förebyggande arbetet är en viktig del i arbetet med 

ungdomar.  

En stor trend över åren är att allt fler kulturskolor breddar sin verksamhet. Största ökningen har 

skett inom media och film. Därefter kommer drama, teater och bild. Musiken är fortfarande 

dominerande. Teknikutveckling har medfört nya ämnen inom musikskolorna såsom 

gruppundervisning i keyboard i "pianostudios" och komposition via musikdatorprogram. 

Undervisning förekommer också inom ljud- och ljussättning, inspelningsteknik och dirigering. 

Musikskolans lokalfråga måste få en hållbar långsiktig lösning. Nuvarande lokaler var från 

början en tillfällig lösning. Lokalerna är inte anpassade för verksamhetens behov. 

Simhallen i Götene har en begränsad livslängd. Vid statusbesiktning som gjordes 2013 

bedömdes kvarvarande livslängd max 10-15 år. Framtida inriktning kring hur detta ska lösas 

saknas idag.  

Fritidsverksamheten för ungdomar är en viktig del i det förebyggande arbetet både för särskilda 

grupper och för ungdomar i allmänhet. Utvecklingen går allt mer från den traditionella 
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fritidsgårdsverksamheten till mer riktade aktiviteter med olika ungdomsgrupper. 

Inflytandefrågor är en viktig del i ungdomsarbetet. 

Teknikutvecklingen sker oavbrutet. Medborgarna har ett ökat krav på tillgänglighet. Nya 

program utvecklas som kan hantera specifika områden. Utvecklingen av E-samhället pågår 

vilket innebär att fler tjänster ska kunna utföras direkt på nätet.  

Digitalisering ger möjligheter till ett utökat utbud och kulturellt utbyte. 

Utvecklingen i samhället medför ökat behov av kommunikation och möjlighet till 

informationsutbyte. Kraven innebär att allmänheten vill ha snabb tillgänglig och korrekt 

information i olika frågor, samt möjlighet att påverka. Sociala medier används mer och mer. 

Snabbheten i samhället har ökat, vilket gör det svårare att planera verksamhet. 

Medborgarnas krav på tillgänglighet i form av anpassade öppettider, ökad service och varierat 

utbud blir också allt viktigare för kommunen att leva upp till.  

Som tidigare nämnts blir kulturen och fritiden allt viktigare som strategiska områden när det 

gäller en kommuns attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten på sikt. 

 

2.3 Politiska viljeinriktningar inom EU, Sverige eller Västra Götaland på 
önskvärd utveckling inom kultur- och fritidsområdet 
Det finns flera strategiska dokument som är framtagna på olika nivåer.  

FN:s barnkonvention 
Enligt FNs barnkonvention erkänns barns rätt både till vila och fritid och till lek och rekreation, 

som är anpassad till barnets ålder. Där beskrivs också barns rätt att fritt få delta i det kulturella 

och konstnärliga livet. 

Nationella kulturpolitiska mål  
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet 

ska prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas ”rätt till kultur.” 
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Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 
Strategiområden inom planen är vidgat deltagande, gynna nyskapande och utveckla kapacitet. 

Västra Götalandsregionen ger möjlighet att söka arrangörsstöd för de kommuner som har en 

barn-och ungdomskulturplan antagen. Regionen vill vara en kraftfull kulturregion för barn och 

unga. Arrangörsstöd ges till kommunerna som engagerar professionella kulturutövare och kan 

användas för att anordna kulturpedagogiska verkstäder, föreställningar eller kulturresor för barn 

och ungdomar. Stödet ska ses som ett komplement till kommunernas egna kultursatsningar. 

Ett av de prioriterade områdena i Västra Götalands regionala kulturplan, för utveckling och 

samverkan med kommunerna är barn och unga. (till exempel samverkan mellan kommunerna 

om kulturskolornas utveckling) 

Västra Götaland 2020  
Valda representanter för Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen driver 

tillsammans strategiska utvecklingsfrågor. Västra Götaland 2020 har tagits fram i bred 

samverkan i Västra Götaland och är en strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 

2014-2020. Kulturen är ett av fem prioriterade områden. Målet är att vara en ledande 

kulturregion med ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet. 

 

Genomförandeplan för Skaraborg 2017-2020 
Skaraborgs kommuner samarbetar för att stärka tillväxten och samhällsutvecklingen i 

Skaraborg. Detta är definierat i en genomförandeplan. 

 
Kommunalförbundet Skaraborg 
Kulturplan Skaraborg Mål 2020 

Prioriterade insatsområden inom kulturplan Skaraborg: 

 Natur- och kulturarv 

 Mötesplatser 

 Arrangemang 

 Specifikt utpekade teman 

 

Handlingsplaner för Skaraborg tas fram årligen. Detta görs gemensamt av kommunernas 

politiker och tjänstemän. 

 

Riksidrottsförbundet 
Förbundet har tagit fram dokument ”Idrotten vill”.  Förbundet vill på alla nivåer bedriva sin 

idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

Idrotten är en central och folkkär del av det svenska kulturarvet.  

 

Värdegrunden är:  

 glädje  

 gemenskap  

 demokrati  

 delaktighet 
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 allas rätt att vara med 

 rent spel   

 

På de flesta orter i landet finns en eller flera idrottsföreningar. Genom sin verksamhet bidrar de 

till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med orten. 

Ekonomi  
Nettokostnaderna för kultur och fritid per invånare varierar mycket mellan de enskilda 

kommunerna. 

Nedan redovisas 2015 års nettokostnader. 

 

Kultur Götene kommun 632 kronor per invånare. Variation i jämförelse med övriga svenska 

kommuner från 494 kronor till 1 685 kronor per invånare.  

  

Fritid Götene kommun 959 kronor per invånare. Variation i jämförelse med övriga svenska 

kommuner från 202 kronor till 3 078 kronor per invånare 
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3 Politiska mål och indikatorer för programperioden 
år 2018-2023 

För att politiskt och verksamhetsmässigt kunna utveckla kommunens samhällsservice beskriver 

kommunens politiska program ett antal mål och ett fåtal indikatorer.  

De politiska målen beskriver olika områden som nuvarande politik anser viktiga att uppnå.  

Redovisade indikatorer beskriver önskvärda resultat på uppställda mål för den samhällsservice 

som det politiska programmet berör. Det kan exempelvis gälla verksamhetens kvalitet, 

effektivitet eller medborgare upplevelse av kommunens service. 

För det politiska programmet för kultur och fritid gäller dessa mål och indikatorer: 

 

Kultur  
Förekomsten av kultur i olika former är en förutsättning för att vi ska skapa ett gott samhälle. 

Kultur inte bara berikar oss utan är också utvecklande för oss, både som individer och som 

samhälle, genom att kulturen gör det möjligt att provocera och utmana rådande normer och 

värderingar. Det är just detta som är grunden för vårt demokratiska samhälle; vår frihet att 

uttrycka oss. Därför är det viktigt att även unga människor kommer till tals inom kulturen. 

Kultur ger mening åt våra liv och bidrar till livskvalitet och en god hälsa.  

Ett rikt och varierat kulturutbud ökar vår attraktivitet och bidrar till att människor vill bo och 

arbeta i Götene.  

Götenes kulturliv är byggt i samverkan mellan ideella krafter, föreningsliv, folkbildning, 

entreprenörer och kommunens verksamheter. 

 

Våra kulturverksamheter ska komma hela kommunen till del och kulturutbudet ska hålla god 

kvalitet. Vid sidan om sin utvecklande uppgift har kulturen också en bevarande funktion. Det är 

därför viktigt att påminna om det sammanhang vi lever i och värna om vårt kulturarv. 

Kulturlivet måste präglas av en öppenhet vad gäller uttrycksformer och utövare, och vi ska 

säkerställa att alla grupper i samhället har tillgång till kulturen på lika villkor, både som utövare 

och konsumenter. Här spelar föreningslivet och folkbildningen en viktig roll. 

 

3.1 Mål Kulturskolan 
Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativa uttrycksformer. Utbudet ska vara 

utformat så att det inte utesluter någon grupp i samhället, utan stärker och utvecklar alla barns 

och ungas kreativa förutsättningar.  

Indikatorer: 

 Genom att erbjuda en kulturskola med bra kvalitet ska deltagandet i kulturskolans 

verksamhet öka 

 Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud 

för eget skapande på kulturskolan.  

 Utbudet i kulturskolans verksamheter ska utökas. 
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3.2 Mål Kulturmiljö och kulturarv 
Götene kommun ska värna om, vårda och utveckla kulturarvet i syfte att levandegöra historien 

och bidra till att sprida kunskaper om kulturarvet.  

Indikatorer: 

 Kommunen ska fortsätta stödja de ideella krafter som finns. 

 

3.3 Mål offentlig kultur, besökare, evenemang och arrangemang 
 

Det är viktigt med en helhetssyn i vår strävan att bjuda invånarna på ett varierat och rikt 

evenemangsutbud. Samordning med andra intressenter inom kommunen är därför nödvändig. 

 

Kultur ger mening åt våra liv och bidrar till livskvalitet och en god hälsa. Kulturen bidrar till 

ökade möjligheter för livslångt lärande samt ökad tolerans och öppenhet för nya intryck och 

människor. Kulturlivet ska vara inbjudande och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för 

alla oavsett funktionsförmåga att vara delaktiga hela livet. Ett levande kulturliv där människor 

upplever engagemang och gemenskap har en positiv påverkan på tillit, jämlikhet och trygghet i 

samhället. 

Götenes konstrum ska spegla den samtida konsten och visa utställningar av konstnärlig kvalitet. 

Genom samverkan med konstföreningen ges ett rikt program av utställningar, diskussioner, 

visningar och konstnärssamtal, vilket skapar nya förutsättningar för medborgarna att möta konst.  

 

Indikatorer: 

 Verka för att fler kultur-, idrotts- och fritidsarrangemang arrangeras i kommunen i 

samverkan med bland annat Destination Läckö-Kinnekulle.  

 Stödja föreningsdrivna, utåtriktade arrangemang som bidrar till kommunens attraktivitet.  

 Utveckla de historiska besöksmålen genom särskilda programaktiviteter. 

 Stödja kulturella och kreativa näringar som skapar attraktionskraft. 

 Stödja nya initiativ som breddar och utökar det kulturella utbudet. 

 

3.4 Mål Barn- och ungdomskultur 
Alla barn och ungdomar har rätt att ta del av och uppleva kultur. Kultur ska vara en integrerad 

del av barn och ungdomars uppväxtmiljö.  Genom kulturen får barn och ungdomar utlopp för 

sin fantasi och kreativitet, vilket gynnar deras utveckling. All verksamhet som är riktad till barn 

och ungdomar ska verka i en drogfri miljö. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i 

kultur- och fritidsverksamheter.  

Kulturprogram samt lovaktiviteter är program som utvecklats i samverkan med andra aktörer. 

Ett nära samarbete mellan kommunens förskolor och grundskolor och kulturens aktörer ska 

främjas i syfte att integrera kulturen i barnens vardag. 

 

Indikatorer 

 Ungdomars uttryckssätt ska tas på allvar och ges möjlighet till offentligt genomslag 

genom att kommunen tillhandahåller utställningsytor och scener. 
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3.5 Mål kultur i omsorgen 
Kultur i omsorgen erbjuder kulturupplevelser för äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Kulturupplevelser förhöjer livskvaliteten och hälsan.  

Indikatorer 

 Anordna aktiviteter som stimulerar alla sinnen. 

 Kommunen samarbetar med studieförbunden om arrangemang såsom sång och 

musikframträdanden, musikcirklar, skapande kurser. 

 

3.6 Mål bibliotek 
Biblioteket ska ligga i framkant som Götenes främsta och mest attraktiva mötesplats för alla 

åldrar. Det ska vara en välbesökt kunskapsplats med en unik roll i det livslånga lärandet. Det 

ska även vara en plats där olika kulturer och åldersgrupper möts, och där många av 

kommunens kulturarrangemang äger rum. Biblioteket ska vara aktiv i samarbeten runt olika 

kulturarrangemang och medverka till att öka den digitala delaktigheten. 

 

Fritid  
Vi skapar goda möjligheter för invånare och besökare i kommunens alla delar till att ha ett gott 

liv genom en meningsfull fritid. Barns och ungdomars fritid ska prioriteras, då goda vanor ofta 

grundläggs i unga år och tenderar att prägla oss genom hela livet. De ska, oavsett bakgrund och 

förutsättningar, ha tillträde till fritidsaktiviteter. 

 

Utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning stimuleras dels genom riktat 

stöd till föreningslivet och dels genom samverkan mellan kommunen, föreningslivet och andra 

aktörer. 

 

Eftersom vår hälsa är beroende av både fysiskt och psykiskt välbefinnande är det viktigt att vår 

livsmiljö erbjuder goda möjligheter till rörelse, i form av såväl organiserad idrott som 

spontanidrott. Kommunen ska föra en öppen dialog med föreningslivet för att på bästa sätt 

kunna möta deras behov och vara en attraktiv idrottskommun. 

 

3.7 Mål anläggningar     
Där föreningsdrift är möjlig ska sådan eftersträvas. För föreningar som äger eller arrenderar 

anläggningar och lokaler eller hyr externt ska det finnas möjlighet att söka driftsbidrag samt 

investeringsbidrag.  

 

Kommunens simanläggning ska vara mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av 

simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet.  

Indikatorer 

 Halltider ska fördelas och utnyttjas på ett effektivt sätt, där jämställdhets- och 

mångfaldsaspekten är viktig 

 Långsiktiga investeringsplaner för anläggningar, lokaler och utrustning upprättas 

 Kommunens fritidsanläggningar ska vara tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning. 
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3.8 Mål Mötesplatser 
Mötesplatser ska finnas där olika verksamheter och grupper av människor kan blandas. 

Utbudet ska utformas utifrån intressen och önskemål. Möjligheter ska finnas att själv vara den 

som engagerar sig och håller i något som man kan och har intresse av. Det egna 

ansvarstagandet, inflytandet och delaktigheten ska vara lika viktiga ingredienser som 

aktiviteterna och arrangemangen i sig själva. 

Indikatorer 

 Dessa mötesplatser ska vara generations- och kulturöverbryggande. 

 Utbudet ska vara olika aktiviteter och arrangemang och baseras på kommuninvånarnas 

önskemål. 

 

3.9 Mål Föreningar och föreningsstöd 
De ideella föreningarna utgör basen i idrotts- och fritidsverksamheten. Det är därför viktigt att 

kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att utveckla förutsättningarna för 

deras verksamheter.  

 

De kommunala bidragen är till för att stödja föreningarnas verksamhet genom att täcka en del 

av föreningarnas kostnader. Verksamheten i föreningen ska ge förutsättningar för att alla ska 

kunna delta oavsett kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.  

 

Bidrag betalas i första hand ut till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, till 

föreningar med egna idrotts- eller andra fritidsanläggningar och föreningar som äger och driver 

samlingslokaler. Föreningarna ska arbeta aktivt med grundläggande idrottsliga värderingar, 

såsom rent spel och god laganda. 

 

För att möjliggöra fritidsaktiviteter är föreningar och ideella aktörer mycket viktiga då de 

erbjuder invånare i alla åldrar varierade aktiviteter. Kommunen hjälper aktivt invånarna med att 

komma i kontakt med och informera om möjligheten till aktiviteter hos föreningar och ideella 

verksamheter. Det är viktigt att föreningar och organisationer får stöd i både ny och befintlig 

verksamhet genom rådgivning och information om möjliga bidrag som finns att söka. 

Indikatorer 

 Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, vilket ska 

inverka på fördelningen av bidrag, träningstider och övriga resurser och ha genomslag 

vid planeringen av investeringar.  

 Bidrag till föreningar ska ses över minst en gång per mandatperiod. 

 Kommunen samarbetar med föreningar och ideella verksamheter för att bredda utbudet 

av fritidssysselsättningar.  

 

3.10 Mål friluftsliv 
Götene kommun med Kinnekulle och Vänerskärgården har tillgång till en rad inbjudande 

naturmiljöer som kan ligga till grund för ett aktivt friluftsliv året runt. Kinnekulle med Vänern är 

klassad som riksintresse för friluftsliv och har stor betydelse för människors utevistelse. 

Friluftslivet ger oss hälsa och naturförståelse. Kinnekulle ska fortsätta att utvecklas till ett 

friluftslivsområde där områdets höga naturvärden kan komma fler tillgodo utan att dessa värden 

tar skada. Friluftsliv är viktigt för både hälsa, välbefinnande och för naturkontakten.  
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Indikatorer 

 En särskild handlingsplan tas fram för friluftslivet i Götene kommun. Syftet med denna 

handlingsplan är att förbättra och utveckla möjligheterna till ett aktivt friluftsliv för invånare 

och besökare i alla åldrar och med olika förutsättningars. 

 De tätortsnära skogarna fortsätter utvecklas till ett fritids- och friskvårdsområde och en 

naturlig mötesplats för alla kommuninvånare.  

 

3.11 Mål fritid för unga 
Ungdomar ska uppmuntras till fysisk aktivitet i syfte att grundlägga goda och hälsosamma vanor 

som man tar med sig in i vuxenlivet. 

 

Genom organiserade fritidsverksamheter ska barn och ungdomar lära sig att samspela med 

andra och att vara delaktiga i ett sammanhang, något som ger dem viktiga färdigheter att 

använda under hela livet. All verksamhet ska verka i en drogfri miljö. Dessa miljöer kan 

erbjudas av kommunala aktörer, men även av det fria föreningslivet. Ungdomars intresse att 

engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska tillvaratas.  

 

Verksamheten vid fritidsgården ska präglas av hög delaktighet från ungdomarna själva när det 

gäller utbudet av aktiviteter och arrangemang. Öppethållandet ska anpassas efter ungdomarnas 

behov och i huvudsak förläggas under ungdomarnas fritid det vill säga efter skoltid, under lov 

och helger. Genom ökad samverkan mellan fritidsgårdsverksamheten, grund- och 

gymnasieskolan och socialförvaltningen ska det drogförebyggande arbetet utvecklas. 

Fältverksamhet ska bedrivas under så kallade riskkvällar.  

Indikatorer 

 Runt om i kommunen ska det finnas drogfria mötesplatser för ungdomar att träffas, 

umgås och bedriva olika aktiviteter vid.  

 Mötesplatser som bedriver verksamhet ska vara inkluderande, utformad på ett sådant 

sätt att den tilltalar ungdomar, syfta till att skapa förståelse och tolerans och motverka 

främlingsfientlighet. 

 

3.12 Mål folkhälsa 
En aktiv fritid är av betydelse i alla åldrar. Idrott och motion, lek och upplevelser, inflytande 

och delaktighet är inslag som kan förverkligas i föreningslivet och bidra till en bättre folkhälsa. 

Självorganiserade fritidsverksamheter växer i omfattning och är värdefulla komplement. 

Den demografiska utvecklingen kommer att resultera i ett ökat antal äldre medborgare. Fysisk 

aktivitet minskar risken för sjukdomar och ökar den psykiska hälsan hos individen 

Kommunen bör, liksom det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige, arbeta för att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Kommunen ska därför aktivt arbeta med att nå alla åldrar och områden i kommunen för att 

främja och bibehålla goda vanor.  

 

Indikatorer 

 Det ska skapas förutsättningar för människor att leva ett aktivt liv med inslag av motion 

och idrott samt hälsosamma vanor i övrigt. 
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 Kommunen ska aktivt uppmuntra arrangemang som bidrar till att förbättra människors 

hälsovanor. 

 Vid all framtida byggnation bör samhällsplaneringen omfatta utformningen av ytor för 

idrott och hälsa som en väsentlig aspekt. 

 


