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KVALITETSREDOVISNING  
 

 

Kvalitetredovisningen ska redovisa hur de politiska målen har uppnåtts och hur 

kvaliteten har säkrats genom det systematiska kvalitetsarbetet  
 

 

 

SAMMANFATTNING AV KVALITETSREDOVISNINGEN 
 
Sektor Samhällsbyggnads uppdrag innefattar långsiktiga strategiska frågor, löpande 

verksamhetsfrågor, frågor kopplat till kommunens ägande av mark och byggnader samt 

myndighetsutövning enligt främst Plan- och bygglag.  

 

Samhällsbyggnadsfrågor är i sin art långsiktiga. Arbetet med infrastrukturfrågor, 

bostadsbyggande, klimat- och miljöfrågor, tillgänglighet och folkhälsa pågår fortlöpande och har 

ofta ett längre tidsperspektiv än de åtgärder och den ambitionsnivå som planerades för 2016.  

 

Flera av de åtgärder som ingick i sektorns handlingsplan är genomförda, eller på väg att 

genomföras. Snittet på måluppfyllelsen avseende de önskvärda resultat som eftersträvades har 

sektorn bedömt till ”medel/hög”.  

 

Sektor samhällsbyggnad har många inspirerande utvecklingsområden att arbeta med under 

kommande år i ambitionen att bygga framtidens samhälle. 

 

 

GRUNDFAKTA OM SEKTORN  
 
Sektor Samhällsbyggnad innefattar samhällsbyggnadsfrågor som näringslivsutveckling, fysisk 

planering, bygglov, geografisk information, mark, natur/miljövård, kommunutveckling, 

marknadsföring, turism, verksamhetsutveckling, IT-bredband, lokalförsörjning samt 

folkhälsofrågor.  

 

I uppdraget ingår att arbeta såväl med långsiktiga strategiska frågor som med löpande 

verksamhetsfrågor och frågor kopplat till kommunens ägande av mark och byggnader. Sektorn 

fullgör även myndighetsutövning enligt främst Plan- och bygglagen.  

 

Den direkta turism-verksamheten fullgörs genom ”Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle” där 

kommunen är delägare.  

 

Sektor Samhällsbyggnad har ett mycket brett ansvarsområde och stort externt kontaktnät med 

samverkanspartners på regional nivå, inom Skaraborgs kommunalförbund och lokalt i Götene.  
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

 
Viktiga resultat 

 

 

- Svenskt Näringslivs ranking avseende ”Företagsklimat”  
År   2016 2015  2014  2013  

Plats i rankingen   63  76    41    39  

 

1:2 Intern statistik över antal antagna nya detaljplaner  
År   2016 2015  2014  2013  

Antal      0    0     3     6  
 

Inga beslutade nya detaljplaner 2016, däremot beslut om tillägg till befintlig detaljplan.  

 

- Intern statistik över antal ärenden inom byggverksamhet  
År   2016 2015  2014  2013  

Totalt antal ärenden   216  193   214   188  

-varav bygglov   143  119   158   117  

 

- Intern statistik över antalet sålda kommunala villatomter  
År   2016 2015  2014  2013  

Antal      8    8     1     0  

 
Här räknas bara de tomter som har tillträdesdag under aktuellt år. 

 

Ett exploateringsområde för bostadsbyggnation har sålts i Källby. Området är planerat för 7 

friliggande villatomter samt 8 bostäder som grupphus. 

 

- Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2016  
Götene har tillsammans med xxx andra kommuner medverkat i SKL:s undersökning 

”Kommunens kvalitet i korthet, ”KKIK” 2016 (redovisad januari 2017).  

 

Kolumnen ”Genomsnitt” avser genomsnittet för deltagande kommuner.  

 

KKIK visar på ett antal mått som kan hänföras till samhällsbyggnadsfrågor inom avsnittet 

”Kommunens roll som samhällsbyggare”.  

Exempel:  

 

Mått     Kommunens värde  Genomsnitt  
*Andelen förvärvsarbetare i kommunen             82%        79%  

*Hur många nya företag har startas per 100 invånare             

(avser första halvåret 2016)             4,9           5,4 

*Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats  

att bo och leva på (skala 1-100)             55          60 

 

- Medarbetarenkät 2016   Samhällsbyggnad Götene  

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI)             73       71 
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Särskilda kvalitetshöjande insatser 
 

 Förslag till ny vindkraftsplanen har varit på utställning, beslut väntas i 
Kommunfullmäktige 2017. 

 Markaffärer har genomfört för att i framtiden möjliggöra byggnation i Götenes centrala 
delar samt i norra Källby. 

 Kommunen har medverkat i arbetet med att starta upp Leader-kansliets verksamhet. 

Intresset är stort för att driva lokala utvecklingsprojekt inom Lokalt Ledd utveckling 

genom Leadermetoden. Leader Nordvästra Skaraborg har prioriterat de första projekten 

sedan starten i februari. Flera inspirationsmöten och workshops har hållits i Götene 
kommun.  

 Tomtförsäljningen i Nordskog 3a har gått bra, vilket bidrar till att nya bostäder skapas i 

kommunen. 

 

 Alla anställda i kommunen och dess bolag har fått utbildning om religion, migration & 

kulturmöten. Föreläsningar har också hållits för allmänhet och föreningar. 

 

 Medvetenheten om klimat- och miljöfrågor har höjts i organisationen genom olika 

insatser. 

 

 Ägarfrågor kopplat till ägandet av mark, skog och bebyggda fastigheter är alltid aktuella. 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.  

 

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

och stimulera till utveckling. Flera medarbetare deltar i regionala nätverk med 

erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsfrågor. 
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MÅLSTYRNING 

Utvärdering av handlingsplan 

Sektor Samhällsbyggnad 2017-01-31 

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 

ANALYS/SLUTSATS 
Har det blivit som vi önskat? Varför 
eller varför inte? Sök orsaker, dra 

slutsatser 

MÅLUPPFYLLELSE 
I förhållande till 
verksamhetsmål 

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

NYA INSATSER/ÅTGÄRDER 
Beskriv insatser/åtgärder 

som planeras utifrån analys 
och måluppfyllelse  

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 

kommunikations-

kanal 

 

Kommunens E-

förvaltning 

utvecklas 

Ny arbetsform har börjat 

utvecklas för planprocessen.  

 

 

 

Hemsidan uppdateras 

kontinuerligt. 

 

 

 

 

 

Möjligheten att använda 

tjänsten ”Mitt bygge” 

undersöks 

Mycket positivt utfall 

hittills, dock kvarstår 

mycket arbete. 

 

 

Har skett men är en ständigt 

aktuell process.  

 

 

 

 

 

Kan implementeras först när 

nytt system för 

bygglovhantering införs 
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Detta får utvecklas 

vidare tillsammans 

med ny stadsarkitekt. 

 

 

Häng i och håll ut. 

 

 

 

 

 

 

Avvaktar nytt system 

för bygglovhantering 

 

Kommunen är ett 

föredöme inom 

miljöområdet och 

minskar sin 

klimatpåverkan 

genom samarbete 

Ett nytt 

energi/klimat/ 

miljö-politiskt 

program arbetas 

fram 

 

Ett första underlaget är 

framtaget.  

 

 

 

 

Processen har dock inte 

startat pga att annat 

planarbete har prioriterats. 
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Avvakta turordning 
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med företag och 

andra aktörer 

Klimatanpassnings

strategin ligger till 

grund för en 

utveckling av 

klimatanpassat 

samhällsbyggande 

 

Kommunen arbetar 

aktivt med 

naturvård inom t ex 

naturreservat, 

hållbart skogsbruk 

samt 

rekreationsvärden i 

tätortsnära skogar 

och grönområden 

Underlag kring 

klimatförändrings-frågorna 

för kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys är klart. 

 

 

 

1. MINA-projektet följer 

plan. (Miljömål i naturen) 

2. Projektet Hållbart skogs-

bruk följer plan. Detta är en 

form av testverksamhet för 

att dra lärdomar. 

3. Arbete med det 

kommunala Naturreservat 

Björkkullasand följer plan. 

Beslut tas när hela risk- och 

sårbarhetsanalysen 

revideras. 

 

 

 

 

Detta är långsiktiga projekt 

där effekterna är svåra att 

bedöma kortsiktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatanpassnings-

åtgärder lyfts i 

översiktsplanearbetet. 

 

 

 

 

Gör klart projekten 

under kommande år. 

Centrummiljöer 

utvecklas i alla 

tätorter 

 

Naturliga 

mötesplatser 

tillskapas och 

utvecklas utifrån 

respektive tätorts 

förutsättningar 

Götene  

En centrumutvecklings-

grupp har startats. 

 

Entrén till Centrumhuset har 

byggts om. 

 

Utsmyckning av torget. 

 

Förberedelser har gjorts för 

att skapa laddningsstationer 

för elbilar i Götene centrum  

 

Hällekis 

Stöttar evenemangen 

”Sommargatan” och 

 

Positiv respons men är ett 

långsiktigt arbete. 

 

Det har blivit som önskat. 

 

 

Arbetet pågår. 

 

 

 

 

 

 

Lyckade projekt 

3  

Kontinuerligt arbete 

under kommande år. 

 

Utsmyckning av 

torget är nästa steg. 

 

Färdigställs 2017. 

 

Verkställs under 2017. 

 

 

 

 

Fortsättning 2017. 
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”Vintergatan”  

 

Källby 
Ingen åtgärd under året. 

 

Hällekis 
Ingen åtgärd under året. 

Medborgarna har 

möjlighet till 

meningsfulla 

fritidsaktiviteter 

 

Medborgarna 

upplever att de har 

goda möjligheter 

att utöva sina 

fritidsintressen ,  

t ex friluftsliv, 

föreningsliv, 

kultur, sport 

 

Nya mötesplatser 

för spontana 

fritidsaktiviteter 

tillskapas 

 

Långsiktig lösning för 

Fornparken, samt dränering 

av gräsytan är klar. 

 

 

 

 

 

 

Mountainbikeleder, med 

tillhörande infotavlor, har 

gjorts iordning på 

Kinnekulle. 

Det har blivit som önskat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här långt ett mycket 

lyckat projekt. Utvärdering 

kommer att ske tillsammans 

med Länsstyrelsen hösten 

2017. 
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Fortsätter 2017. 

 

 

Det är ett bra 

företagsklimat i 

kommunen 

Företagen är nöjda 

med kommunens 

effektivitet 

kompetens och 

bemötande i 

myndighetsutövnin

gen 

 

 

Det finns 

mötesformer och 

Processkartläggning för 

bygglovsprocessen pågår. 

 

Inledande samtal har hållits 

gällande upplägget om så 

kallat ”Dukat bord” – där all 

berörd myndighetsutövning 

samverkar och stöttar. 

 

Nära samarbete i 

Näringslivsföreningen. 

Positivt så här långt, dock 

återstår en hel del arbete. 

 

Positivt för företag. Behöver 

dock arbetas in ordentligt. 

 

 

 

 

Kontinuerligt arbete. 
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Fortsätter 2017. 

 

 

Fortsätt utöva och 

utveckla arbetssätt. 
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mötesplatser där 

företag, 

företagarorganisati

oner och 

kommunen 

samverkar i 

utvecklingsfrågor 

 

Översiktsplaner 

och detaljplaner ger 

en tydlighet i den 

långsiktiga fysiska 

planeringen 

 

Hemsidan 

information om 

näringsliv och 

företagande 

används och 

upplevs värdefull 

Flertal mötesplatser; 

Företagarfrukostar, 

Företagsluncher mm.  

 

 

 

 

 

Förändrat arbetssätt 

gällande ÖP och DP är 

påbörjat där fler olika 

sakkunniga deltar i arbetet. 

 

 

Viss uppdatering av 

hemsidan är genomförd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivt så här långt. 

Behöver dock arbetas in 

ordentligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätter 2017. Ny 

personal behöver 

komma på plats. 

 

 

 

Fortsätter 2017. 

 

 

    Sammanvägd 

bedömning av 

respektive 

verksamhetsmål= 
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SAMMANTAGEN ANALYS - UTIFRÅN BÅDE DET SYSTEMATISKA 
KVALITETSARBETET OCH HANDLINGS-PLANEN  

 

 
Samhällsbyggnads uppdrag har fullgjorts i alla väsentliga delar och den löpande 

verksamheten har fungerat relativt väl och inom befintliga budgetramar. En ny stadsarkitekt 

har introducerats, samhällsplanerare har rekryterats och chefsbyte samt pensionsavgång har 

skett. 

  

Samhällsbyggnadsfrågor är i sin art långsiktiga. Arbetet med infrastrukturfrågor, 

bostadsbyggande, klimat- och miljöfrågor, tillgänglighet och folkhälsa pågår fortlöpande och 

mycket har ett längre tidsperspektiv än de åtgärder och den ambitionsnivå som planerades för 

2016.  

 

Även om inte samhällsbyggnad har varit direkt berörd av flyktingsituationen i alla delar så har 

ändå de rådande omständigheterna i kommunen påverkat arbetssituationen för de flesta. 

Frågor och behov som har uppstått har lösts på ett smidigt sätt. 

 

Arbetet med ny översiktsplan har återupptagits under hösten efter att ha varit vilande under ett 

par år. Detta har medfört att detaljplanearbetet har fått stå tillbaka något utifrån de 

personresurser som finns. 



 

 9 

 

 

 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN  
 

 

 Att stärka och utveckla samhällsbyggnad som enhet, gällande arbetsprocesser och 

samverkan. 

 

 Fortsatt arbete med ny översiktsplan.  

 

 Bostadsförsörjningsfrågor avseende såväl tillgång till attraktiva villatomter som 

planberedskap för flerbostadshus. 

 

 Samverkan med Näringslivsföreningen i olika utvecklingsfrågor kring handel, 

företagsetableringar, integration m.m.  

 

 Utveckling av miljöledningsarbete och systematiskt kvalitetsarbete inom sektorn utifrån 

”Ledningssystemet för politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar 

utveckling”.  

 

 Utvecklad europeisk samverkan inom EU:s program och utifrån kommunens politiska 

program för internationellt arbete.  

 

 Att klimatanpassningsbehov lyfts i plan- och budgetarbete.  

 

 Utveckla kommunens arbete med att stödja utbyggnad av fiber. 

 

 Utveckla arbetet med tillgänglighetsfrågor i den fysiska miljön.  


