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Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 
 
Kultur och fritids arbete bidrar till en god folkhälsoutveckling och förbättrad livskvalitet. 

Arbetet med bibliotek, ungdomsverksamhet, kulturskola, föreningsfrågor, kulturarrangemang, 

barn- och ungdomskultur och kulturarvsfrågor pågår fortlöpande. Kultur- och fritidsfrågorna 

spänner över ett brett fält och har stor betydelse för kommunens utveckling. 

 

Utvecklingsarbetet har ofta ett längre tidsperspektiv än de åtgärder och den ambitionsnivå 

som planerades för 2022, till exempel när det gäller tillgänglighet och barnkonventionen. 

Sektor kultur- och fritid har många intressanta utvecklingsområden att arbeta med så som 

ungas fritid och friluftsliv. 

 

För att möta ett ökat behov av aktiviteter för ungdomar har fritid ungdom haft en omfattande 

utomhus- och fältverksamhet främst under våren och sommaren. Under hösten har 

verksamheten utvecklat gårdsverksamheten med stöd av KEKS1, det nätverk som fritid 

ungdom ingår i på Skaraborgsnivå. Detta arbete har lett till att verksamheten har utvecklat 

både miljöerna och personalens uppdrag samt innehåll i verksamheten. Det har i sin tur lett till 

en ökad delaktighet och engagemang hos ungdomarna.  

 

Kulturskolan har utvecklat sin kompetens inom digital undervisning och har på så sätt kunnat 

erbjuda lektioner både på plats och digitalt. Kulturskolans lokaler har renoverats under 2022 

vilket gör att bl a tillgänglighet ökat då vi tillfört en handikapptoalett. 

 

Biblioteket har under 2022 arbetat hårt för att nå alla sina vanliga besökare och att uppdatera 

skolbiblioteken. Detta tillsammans med att man har långtidssjukskrivning och ny personal har 

varit en jobbig period men inför 2023 har vi en plan för att må bra i vårt arbete. 

 

Allmänkulturen har öppnat upp all den ordinarie verksamheten men märker också att viss del 

av evenemangsbesökarna inte hittat tillbaka ännu. Dock var sommaren mer öppen för barn- 

och ungdomsaktiviteter samt under hösten har alla planerade aktiviteter kunnat genomföras.  

Även Kultur i skolan har haft möjlighet att dra igång sina planerade verksamheter med 

uppskattade förställningar bland annat i Folkets Park 

 

Fritid-förening har haft mycket kontakt och dialog med föreningar utifrån rådande situation 

med skenande priser för bl a elkostnader, med stöd och rådgivning om bidragsansökningar 

och annat. Fritid-förening har under 2022 varit engagerad i badhusutredningen där vi också nu 

organiserat oss i en Badhus-grupp samt fortsatt utveckla samarbetet med en förening kring 

skötseln av konstgräset. Stöttning av föreningars styrelsearbete har förekommit samt 

medverkat på genomlysning av olika föreningars verksamheter. 

 

 
1 KEKS – Kvalitet och kompetens i samverkan. KEKS – Kvalitet och kompetens i samverkan 

https://www.keks.se/
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Under året har sektorn också utökats med Fritid Senior som ansvarar för 

träffpunktsverksamheten tillsammans med frivilligsamordnaren som också finns under samma 

tak numera.  

 

Sammantaget så arbetar sektorn med en rad olika områden inom vilket gör det svårare att 

sammanfatta ett gemensamt resultat. Snittet på måluppfyllelsen avseende de önskvärda 

resultat som eftersträvades har sektorn bedömt till medel/hög.  
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Grundfakta 
 

Sektor Kultur och fritid innefattar  

 

• Fritid-förening  

• Fritid-ungdom 

• Bibliotek 

• Kulturskola  

• Kultur i skola/förskola  

• Allmänkultur  

• Fritid Senior  

  

I uppdraget ingår att arbeta såväl med långsiktiga utvecklingsfrågor inom respektive område 

som med den löpande verksamheten.  

 

Sektorn möter många av kommuninvånarna i deras vardag, besökare på fritidsgården, 

låntagare/användare av biblioteket, elev på kulturskolan, publik på kulturarrangemang. 

Verksamhetens uppdrag är att ge kommuninvånarna ett rikt och varierat kultur- och 

fritidsutbud.  

 

Förutom bibliotek finns ingen lagstadgad verksamhet men fritid och kultur är viktiga faktorer 

för människors mervärde och trivsel samt barnkonventionen är en lag som alla arbetar utifrån. 

 

Sektor Kultur och fritid har ett brett ansvarsområde och stort externt kontaktnät med 

samverkanspartners på regional nivå, inom Skaraborgs kommunalförbund, inom V6 och 

lokalt i Götene.   

 

Sektor Kultur och fritid samverkar med många lokala föreningar och företagare samt är med i 

regionala samarbeten/projekt som är framåtsyftande och utvecklande för kommunen. Detta 

sker inom områden som kreativa näringar samt platsutveckling  
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Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Viktiga resultat  
 

Götene kommun – Sveriges 6:e bästa friluftskommun 2022 
 

Sveriges kommuner har en nyckelroll i att bevara och utveckla förutsättningarna för 

friluftslivet och med det möjliggöra för fysisk aktivitet, naturupplevelser och återhämtning.  

Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med 

friluftsliv. Undersökningen, som ställer frågor om planering för friluftsliv, information och 

samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv, är ett samarbete mellan 

Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. 

 

 

 

1.1 Fritid-förening 

1.1.1 LOK-stöd 
för 2022 

28 754 deltagartillfällen VT 2022. Antalet sökande föreningar av LOK-stödet VT 2022 var 22 

föreningar. Data för HT 2022 saknas och finns tillgängliga efter 25 februari. 

 

1.1.2 Studietim
mar via 
Studieför
bunden 
2022 

Är inte sammanställ ännu kommer att ske under februari 2023 

 

 

1.1.3 Uthyrning
stimmar 
idrottshal
lar och 
gymnasti
ksalar 
2022. 

 Antal timmar 

Gymnastiksalar 1272 

Idrottshallar 3215 

Total 4487 

 

  1.2     Fritid-ungdom  

 

Enligt Fritid-ungdoms statistik i KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan) så gav 

2022 följande resultat. 

 

Antal aktiviteter: 594  

Antal deltagare i verksamheten: 15120  
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Antal verksamhetstimmar: 1858 

 

Fritidsledarna har aktivt jobbat under hösten 2021 och 2022 att få in fler tjejer i verksamheten 

ochar lyckats. År 2021 så var fördelningen 63% killar 37% tjejer och 2022 var fördelningen 

53,3% killar och 44,5% tjejer och 2,2% icke-binära. 

 

 
Fritid-ungdom håller sig inom rätt åldersgrupp.  

Bilden visar ett antal 65+, detta är troligen årskurs 6-7 som roat sig när de loggar in för 

aktiviteten de ska delta i. Alla besökare fyller själva i The logbook via en Ipad när det besöker 

verksamheten. Det går bara att registrera sig en gång/besökare. 

 

1.3 Statistik 

  
- 46 % av ungdomarna har föräldrar födda utanför Sverige. 

- 24 % av besökarna har en funktionsvariation. 

- 32 % är inte föreningsaktiva. 

- 77 % mår toppen eller bra, 23 % mår okej, mindre bra eller dåligt. 

- Besökare som svarat på enkäten är i verksamheten i genomsnitt 2 ggr/vecka 

 

Könsfördelning 2022 
                                                               2022 öppna verksamheten              2022 aktivt arbete med 

  29 % tjejer, 1.3% icke binära tjejer och deras egna initiativ 
 69,6% killar           att påverka innehållet 
                                                                                                37,5% tjejer, 1,8 % icke binära,    

                                                60,7% killar 
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Mötesplatsenkäten görs under 3 veckor på hösten. 

Besökarna fyller i mötesplatsenkäten vecka 41-43 varje år. Vi har valt fritidsgårdarna i 

Götene och Källby.  Att fylla i enkäten är naturligtvis frivilligt för ungdomen. 

Det vi har märkt är att många i årskurs 6 fyller i enkäten. De har bara besökt verksamheten 

under en och halv månad tills det är dags att fylla i den, vilket vi tror påverkar resultatet av 

enkäten. 

Hösten 2023 ska vi erbjuda fler platser för ungdomar att fylla i enkäten på för att få in ett 

bredare resultat på åldrar, verksamhet och grupper. 

 

Mötesplatsen 2022 är baserad på 74 svar, varav de svarande är 49 tjejer och 22 killar 

och 3 icke-binära 

Så av de som gjorde enkäten är/har…. 
- Andel med föräldrar födda utanför Sverige = 45% 
- Andel besökare med funktionsvariation = 19% 
- Andel ej föreningsaktiva = 42% 
- Andel ej godkänt i kärnämnen = 5% 
- Känner sig trygga i verksamheten = 87% 
- Känner gemenskap i verksamheten = 88% 
- Känner sig delaktiga i verksamheten = 56% 
- Känner att miljön och utbudet är bra = 88% 
- Hur man mår: 45% toppen, 32% bra, 15% okej, inte så bra 5%, dåligt 3% 
- 75% av de som svarat på enkäten går i 6:an eller 7:an 

 
 
 
 

 

1.4 Bibliotek 
1.4.1     Huvudbibliotek 

 

Bibliotekspersonalen har under året verkat för att tydliggöra bibliotekets samhällsviktiga 

uppdrag och mål, samt att erfarenheter från det senaste året tas tillvara. Biblioteket är den 

plats i Götene kommun där invånare kan ta del av och använda en väl fungerande digital 

infrastruktur. Detta behöver ytterligare stärkas och tydliggöras. Arbetet med detta har 



 

 8 

påbörjats och det finns investeringsmedel avsatta för att uppdatera bibliotekets tekniska delar. 

Samverkan med andra bibliotek och kommuner i regionen är avgörande för en hållbar 

utveckling av biblioteksverksamheten och dess positiva effekter på det demokratiska 

samhället och våra medborgare. 

 

 

1.4.2 Verksamhet 

 

Under årets första halva har verksamheten i biblioteket återgått till någon form av normalitet.  

Två dambokcirklar, det engelska språkcaféet och läxläsningsgruppen har haft sina möten i 

biblioteket. Släktforskarföreningen har under senhösten återupptagit sina verksamheter i 

biblioteket. Bokbilen är en uppskattad tjänst hos äldre låntagare. Den kör en torsdag i 

månaden. Fortfarande är det ett 15-tal låntagare som använder tjänsten.  

 

Biblioteket har kommit igång med att hålla arrangemang för en vuxen publik. Totalt har det 

arrangerats tre musikkvällar med litterär anknytning, åtta allmänna föreläsningar i samverkan 

med olika aktörer och två författarbesök. 

 

Barnbokklubben kom igång med sina träffar och besök av skolklasser och förskolegrupper 

återupptogs. Sommarbokenträffarna var uppskattade, men stannade av efter tredje träffen då 

en heltidsbibliotekarie blev sjukskriven. Detta har fått konsekvenser under resten av året, då 

mycket av arbetet med skolbibliotek, bokprat, bokklubbsträffar och mycket annat har fått 

fördelats på annan personal. 

 

Nalledagen genomfördes med aktiviteter i biblioteket och tecknad film i biosalongen för 

förskolebarn. Höstlovsaktiviteter för skollediga barn och ungdomar genomfördes i biblioteket 

i samarbete med bland annat Kulturskolan. 

 

Biblioteket har fått medel från Kulturrådet, projekt Stärkta bibliotek, som möjliggör för 

bibliotekspersonalen att vidareutbilda sig inom områdena läsfrämjande arbete, källkritik, 

digital delaktighet och informationssökning. Projektperioden sträcker sig från juni 2022 till 

juni 2023. 

 

1.4.3   Statistik 

 

Det är svårt att använda statistik för att mäta hur verksamheten uppfattas hos bibliotekets 

användare, men det går att se hur mediabeståndet ser ut från år till år, hur många böcker som 

lånas, hur många låntagare som finns och hur många av dessa som är aktiva under året. Det 

går även att se hur många böcker biblioteken i V6 skickar mellan varandra, hur många böcker 

som lånas in från andra bibliotek i Sverige och det går att se i vilken utsträckning olika 

mediatyper lånas. Nedan presenteras ett urval av den statistik som går att ta fram. Mer 

statistik finns att tillgå via Biblioteksstatistik – Kungliga biblioteket – Sveriges 

nationalbibliotek – kb.se 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksstatistik.html
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksstatistik.html
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Utlån 

Biblioteket redovisar siffror för lån exklusive omlån och lån inklusive omlån. 

  2020 2021 2022 

Barn/Vuxen Fack/Skön Lån 

Lån 

inkl. 

omlån Lån 

Lån 

inkl. 

omlån 

 

 

 

Lån 

 

Lån 

inkl. 

omlån 

Barnmedia Facklitteratur 3627 7426 3138 6895 3641 7307 

Barnmedia Skönlitteratur 11566 24554 12521 29084      13889 27699 

Vuxenmedia Facklitteratur 8372 13894 7104 12770 7798 12590 

Vuxenmedia Skönlitteratur 13619 16807 11489 14701 12733 15902 

Summa:  37184 62681 34255 63453 38061 63498 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva låntagare 

Totalt antal registrerade låntagare var år 2021: 4 756 stycken och för år 2022: 4952 stycken. 

Tabellen visar hur många av dessa som varit aktiva under året. 

Ålder 

Aktiva 

låntagare 

2020 

Aktiva 

låntagare 

2021 

Aktiva 

låntagare 

2022 

0-6 - 2 8 

7-9 57 92 180 

10-12 126 116 212 

13-15 93 79 111 

16-18 54 34 52 

19-24 107 91 97 

25-34 219 192 202 

35-44 308 248 282 

45-54 229 180 213 

55-64 200 155 168 

65-74 295 231 259 

75- 248 200 235 

Okänd ålder 219 218 226 

Summa: 2155 1838 2245 
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Fysisk media 

Bibliotekets bestånd av olika mediatyper innefattar fysiska böcker, filmer, tidskrifter, spel och 

ljudböcker som tillhör Götene kommunbibliotek. Antal e-böcker, e-filmer och e-tidskrifter 

räknas inte med här. 

 2020 2021 2022 

Barn & ungdom 13540 15055 15717 

Vuxen 28357 30350 29289 

Västgötasamling 2060 2073 2083 

Summa: 43957 47478 47089 

    

 
 

E-media 

Beståndet av e-media som text e-böcker, ljudböcker och film är gemensamt för alla 

biblioteken inom V6. 

 2020 2021 2022 

Totalt antal e-film   3439 

Totalt antal e-böcker 16758 19956 22252 

Totalt antal ljudböcker 4445 5578 7150 

 

1.4.4   Skolbibliotek 

 

Alla skolbibliotek ska bemannas minst en skoldag varannan vecka av behörig bibliotekarie. 

Det är ett viktigt och givande arbete att få möta eleverna och prata om böcker och läsning, 

förmedla boktips och att hålla skolbibliotekens bokbestånd uppdaterade och inspirerande för 

läsning.  

 

Det läsfrämjande arbetet på skolorna pågår som vanligt med bokprat och boklådor. Ett av 

skolbiblioteken har inte fått några bokprat under höstterminen, då en av våra bibliotekarier är 

sjukskriven och det har varit svårt att hitta behörig personal som vikarie. 
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1.5 Kulturskola 
 

 
 

 
 

 

del 1 - avgiftsbelagd 

verksamhet

23% (4 408)

del 2 - avgiftsfri 

verksamhet

77% (15 143)

del 3 - utåtriktad 

verksamhet

0% (74)

del 1 - avgiftsbelagd verksamhet del 2 - avgiftsfri verksamhet

del 3 - utåtriktad verksamhet

DEL 2 - AVGIFTSFRI VERKSAMHET

Grundskolesamverkan 1 (Brasslek)

Grundskolesamverkan 2 (Brassklasser)

Grundskolesamverkan 3 (Stråkrytmik)

Grundskolesamverkan 4 (Hjälp vid skolavslutningar)

Lovaktiviteter

Ensembleverksamhet

LSS-samverkan

Grundskolesamverkan 5 (teater)

Grundskolesamverkan 6 (dans)



 

 12 

 

 

1.5.1   Öppen verksamhet 

 

 

• Musik (terminskurser, vuxenkurser och kortare 10-veckorskurser) 

• Teater (terminskurs) 

• Bild/teckning 

 
 

Konserter med publik och konserter på äldreboende.  

 

• Musik, allmänt: höstterminens lektioner har varit i gång enligt schema, och nya elever 

kommer fort in när någon slutar då det fins ett kösystem i den digitala kurskatalogen. 

• Ensembler och orkestrar fick klartecken att börja spela tillsammans 

• Konsertverksamhet: elever från kulturskolan har fått möjlighet att delta och spela på 

olika externa tillställningar som vernissager, konstinvigningar och liknande. 

• Teater: dramapedagogerna har schemalagda teatergruppen på måndagar  

• Bild/teckningskurs var nytt för hösten -21 men utökades under 2022 

 

1.6 Kultur i skolan/förskolan 
 

Kultur i skolan/förskolan arbetar för att utveckla kulturtrappan så att alla elever garanteras en 

bredd av kulturupplevelser under sin skolgång. Till exempel sker författarbesök på hösten i åk 

3, 5 och 7. I åk 4, 6 och 8 är det skolbio. Scenkonst, det vill säga teater, musik och dans är lite 

mer svårplanerat eftersom det beror på vilka föreställningar som är på turné i förhållande till 

målgrupp, lokalkrav med mera. 

 

 

 
• Scenkonst 

• Litteratur; Författarbesök  

• Natur och kulturarv 

• Film media 

• Dans  
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1.7 Allmänkultur 
 
Kulturarr Arrangörsstöd: 
2022: 4 ansökningar, vilka alla beviljades: 
Götene trädgårdsförening ” Inspirationskväll för vackrare trädgård”: 3 500 kr 
Lions Club Götene, för barnprogram under ”Götenelördan”: 5 000 kr 
Kulturföreningen Luftslottet, Space is the place: 5 000 kr 
Hembygdsförenings arrangemang Sockendag i Holmestad: 2 000 kr 
Totalt beviljade medel: 15 500 kronor. 
 
Musik på Slott och Herresäten: 
3 konserter varav 1 med inriktning barn och familj. 
Jenny Gustafsson och Hans Kennemark- riksspelmän på fiol – Mariedals slott 
Pop- up Schubert - Karin Nilsson, piano & Karin Ewald operasång (barn och familj) – 
Kollängens Tingshus 
Per Gross & Mårten Falk – Kollängens Tingshus 
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Särskilda kvalitetshöjande insatser  
 

• Friluftsliv i fokus 

Under 2022 har olika insatser gjort och sektorövergripande samarbeten som bidrog till en 

hög rankning i Naturvårdsverkets undersökning Sveriges friluftskommun.   

 

• Säg hej kampanj 

Samverkan drogförebyggande gruppen. Utvecklat fältarbetet tillsammans med skola, polis 

och socialtjänst. 

•  

• Regionalt stöd skolbibliotek 

• Projektets mål att biblioteket och skolorna samverkar för att säkra likvärdigheten på 

skolbiblioteken, öka elevernas källkritiska förmåga och informationskompetens, att 

skolbiblioteken bemannas av fackutbildad bibliotekarie och att hitta former för ett 

långsiktigt samarbete som förankras väl i kommunala styrdokument. 

 

• Medverkat i Lions konstprojekt  

Konstverk har uppförts och invigts under 2022, bl a Helenastatyn 

 

• Kulturdriven platsutveckling  

Genom projekten ”Kultursystem Kinnekulle” och ” Hållbar platsutveckling Hällekis”. 

 

• Kursutbudet på kulturskolan har utökats. 

Kulturskolan har utökat samverkan med grundskolan, till exempel genom stråkrytmik, 

drama och dans, pop och rock samt brasslek. Kulturskolan har erbjudit både musik, dans, 

drama och bild. 
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Utvärdering av handlingsplan  
 

 

  
Utvärdering av handlingsplan  

Sektor/bolag/enhet Kultur o fritid 2022 

NÄMNDENS/ 
BOLAGETS 

VERKSAMHETSMÅL 
2020-2022 

 
Vilket eller 

vilka globala 
mål är 

kopplade till 
verksamhets- 

målet? Nr. 

FÖRVÄNTAT RESULTAT 
Detta resultat vill vi nå/detta 

är förväntat läge 

 

PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder 

har genomförts som 
leder till förväntat 

läge/resultat 

ANALYS/SLUTSATS 
Har det blivit som förväntat? 
Varför eller varför inte? Sök 

orsaker, dra slutsatser. 
Observera att analysen görs mot 

respektive verksamhetsmål 

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  

Ökad nytta 
för alla 
kommuninv
ånare inom 
befintlig 
ekonomi 
 

Kommunens 

invånare ska 

känna tillit till 

att 

verksamheten 

3, 5, 11 Våra verksamheter 

präglas av att vi håller 

hög kvalitet på våra 

arrangemang och 

aktiviteter samt att alla 

invånare känner 

trygghet och trivsel i 

våra verksamheter.  

 

Vi skapar 

förutsättningar för 

människor att leva ett 

aktivt liv med inslag av 

motion och 

 

 

 

Utveckla vårt arbete 

med trygga, 

kreativa och 

drogfria 

mötesplatser för 

barn och ungdomar 

som bjuder in till 

delaktighet och 

inflytande.  

 

Biblioteket har startat ett 

skolbiblioteksprojekt 

utifrån läsutveckling och 

fått regionalt stöd i arbetet 

med detta. 

Biblioteket har utökat de 

digitala tjänsterna samt 

utökat information på 

hemsida och sociala 

medier.  

Allmänkulturen har åter 

haft möjlighet att ha 

verksamhet 

 

3 

 

Biblioteket vill 

inspirera till läsning 

och stärka barns och 

ungas läsförståelse. 

Detta samarbete 

behöver fortsätta att 

utvecklas. 
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håller hög 

kvalitet 

fritidsaktiviteter och 

kultur. 

 

 

Fritid-förenings insatser 

har fortsatt varit stödjande 

och informativ i form av 

bland annat anpassade 

bidrag  

 

Under 2022 har 

Kulturskolans 

verksamheten varit i full 

gång med orkestrar, 

utåtriktad verksamhet, 

skolprojekt, undervisning 

och elevkvällar med 

föreställningar. 

 

Fritid-ungdoms aktiviteter 

har genomförts både på 

gårdarna och utomhus.  

Under sommaren och 

hösten har verksamheten 

utvecklat nya miljöer och 

nya arbetssätt. 

 

Fortsatt samverkan 

med skolorna ex i 

Torsdagskult. 

 

 

 

Läslust gemensamma 

läsprojekt inom skola 

och bibliotek. 

 

Delaktighet och 

inflytande: 

Alla inom sektorn ska 

arbeta med 

delaktighet och 

inflytande för att få 

barn och unga att 

växa. 

Ungt ledarskap: 

Sektorövergripande 

utbildning för att 

skapa en gemensam 

grund för att hitta 

metoder och verktyg 

 

En 
kommun 
som är 

3 

4 

5 

12 

  Medarbetarnas 

utgångsläge är att 

verksamheten ska vara 

relevant, angelägen och 

3 

 
 

 

Fritid - förening 
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attraktiv att 
bo, besöka 
och verka i  
Alla 

kommuninvån

are ska kunna 

ta del av 

och/eller vara 

en del av 

kommunens 

fritid och 

kulturliv; både 

som passiv 

åskådare och 

aktiv 

deltagare. 

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. 

intressant för 

kommuninvånarna. 

Sektorn arbetar för att 

skapa ett rikt och varierat 

fritids- och kulturutbud för 

att öka attraktiviteten som 

kommun. Sektorn arbetar 

med målen genom att 

erbjuda kulturföreningar 

aktivitetsbidrag för att 

stimulera fler aktiviteter 

och på så sätt bidrar till att 

människor vill bo och 

arbeta i Götene. 

Hela kultur- och 

fritidssektorn har arbetat 

prioriterat mot barn- och 

ungdomsaktiviteter men 

under 2022 har även Fritid 

Senior införlivats i sektorn 

som gör att vi har ännu ett 

ben att utveckla. 

En väg in- utveckla 

och förbättra och 

förenkla 

kommunikationen 

utåt. 

Samverkan inom 

sektorn ska fortsätta 

att utvecklas. 

Ökad kommunikation 

och samverkan med 

skola och fritidshem  

En fritid för alla. 

Fritid för unga inom 

funktionsvariationer 

ska utvecklas. 

Verksamheterna ska 

breddas både 

innehållsmässigt och 

lokalmässigt till 

ALLA delar av 

Götene kommun 
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En klimat– 
och 
miljösmart 
kommun 
Invånare ska 

ges tillgång till 

information för 

att kunna agera 

för en god miljö 

och hållbar 

utveckling. 

11 

13 

16 

Invånare, unga som 

äldre, har förståelse för 

och kunskaper om 

förutsättningarna för en 

god miljö och hållbar 

utveckling. 

Ge förutsättning för att 

lära sig om hållbar  

utveckling. 

 

 Kultur och fritid arbetar 

med målet genom att 

informera kommunens 

invånare bland annat 

genom digitala kanaler, 

genom programplanering 

där vi kopplar ihop 

information om hållbart 

miljöarbete. Det erbjuds 

fysiska dagstidningar men 

även digitala 

dagstidningar. 

Sektorn arbetar i V6 kring 

resor och boktransporter. 

Idag finns delad transport 

med regionens 

sjukvårdstransporter.  

Biblioteket håller ett 

uppdaterat bestånd av 

litteratur som rör 

miljöfrågor. 

 

Fortbildning behövs och 

sektorn kan utveckla 

arbetssätt än mer. 

Utveckling av 

friluftsarbetet genom olika 

aktiviteter, fortbildning 

samverkan. 

Friluftsarbete genomförs i 

mindre grupper ungdomar 

genom Hållplats Vänern 

3 

 
 

 

Friluftsliv 

Samverkan en fritid 

för alla äldre som 

yngre 

 

Bibliotek – 

demokrati/ 

information. 
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Friluftsgrupper-

naturpedagogik-

information till unga i 

kommunen. Genom dessa 

olika exempel arbetas det 

med att ge information till 

barn och unga. 

Stjälkaskogen utvecklat en 

vandringsled för yngre  

Ett starkt 

lokalt arbets- 

och näringsliv. 

Kultur och 

fritid 

Samverkan med 

det omgivande 

samhället 

förekommer 

kontinuerligt 

och ingår som 

en naturlig del i 

verksamheterna 

10 

12 

17 

Samverkan med det 

omgivande samhället 

förekommer 

kontinuerligt och ingår 

som en naturlig del i 

verksamheterna. 

 

Aktiv arbete med 

kulturella näringar 

genom olika 

projekt. 

 

 

Stärkt samverkan 

med studieförbund. 

 

Friluftsliv i fokus 

2022 i ett nära 

samarbete med 

föreningsliv och 

skola. 

Kultur och fritid 

samverkar med förening 

och näringsliv i olika 

evenemang och projekt. 

Sektorn har även ett bidrag 

som kulturaktörer kan söka 

för att själva arrangera 

evenemang. Genom att 

stötta ekonomiskt stärks 

det kulturella och kreativa 

näringslivet. 

3 

 
Föreningar-viktig 

samverkan.  

Utveckla arbetet och 

hålla föreningsträffar. 

 

Friluftsliv i fokus 

2022 i ett nära 

samarbete med 

föreningsliv och 

skola. 

 

Föreningsbidrag 

Se över kommunens 

föreningsbidrag 
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Sammantagen analys 
 

Återgången från de pandeminår vi upplevt har varit ansträngande för oss. Vi har öppnat upp i 

samma omfattning med all verksamhet som vi hade innan Covid-19 men de besökare vi hade 

innan har inte kommit i samma omfattning. Detta tynger då man har lika mycket arbete men 

för mindre utfall. Vi får nu arbeta på att hitta nya former för vår öppna verksamhet.    

2020-2021 var första året som sektorn provade att starta upp arbetet med Unga 

kommunutvecklare och detta arbete fortsätter under 2022.  Genom erfarenheter i 

verksamheten under två år samt genom olika nätverk inom området har sektorn kunnat 

utveckla arbetet samt rekrytering till uppdragen.  Det är en viktig faktor att ungdomar får 

engagera sig som ung kommunutvecklare och använda sig av eget driv och egen vilja.  

 

Kulturskolan har utvecklat sin digitala kompetens genom att delar av undervisning hanterades 

digitalt under 2020-21 utifrån restriktioner. Verksamheten har erbjudit lektioner digitalt samt 

lagt upp undervisningsfilmer och filmer med samspel där eleverna spelar själva. Detta har 

möjliggjort att även fortsätta erbjuda detta vid specifika tillfällen. StudyAlong har gett 

Kulturskolan möjlighet att snabbt kommunicera med eleverna och deras vårdnadshavare. Vi 

har också förenklat betalningssystemet i StudyAlong under de sista dagarna av 2022 vilket 

minskar antalet fysiska fakturor. 

 

Projekt Stärkta bibliotek har inneburit att biblioteket kunnat utveckla miljöer i biblioteket och 

satsar nu på att tillgänglighetsanpassa ex tidningshörnan. Arbetet med detta pågår och 

fortsätter under 2023. 

Biblioteket arbetar läsfrämjande både för barn, unga och vuxna och har utökat de digitala 

tjänsterna samt arbetet med boken kommer. 

En viktig händelse som påverkat fritid-förening och utbudet av fritidsverksamheter i 

kommunen var att badhuset stängde i juni -21. Badhuset är byggt på 70-talet och under de 

senaste åren har det gjorts ett antal utredningar som visar på att anläggningens status är dålig. 

Under 2021 fortsatte arbetet med en beredning med tjänstemän och politiker. Frågan om 

badhusets framtid har diskuterats i fullmäktige och man tog under 2022 ett beslut om att 

bygga ett nytt badhus på samma plats som det tidigare låg. Frågan ägs nu av nämnden för 

Utbildning-kultur och fritid och uppdraget har lämnats till kultur och fritidschefen.  

 

Det fortsatta arbetet med utvecklingen av Västerby fritidsområde kommer att ske löpande 

tillsammans med samhällsbyggnad och skolan. 
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Utvecklingsområden 
 

 

 

 

• En fritid för alla 

 

• Friluftsliv 

 

• Fortsatt arbete med barnkonventionen i verksamheterna 

 

• Förbättrad arbetsmiljö i bibliotek utifrån riskanalyser 

 

• Kulturskolan  

 

• Förbättrad digital kunskap 

 

• Fokusområde ungas situation i Götene  

 

• Utveckla arrangörskapet hos arrangerande grupper och föreningar genom      

arrangörsstödet och gemensamma nätverk. 

 

• Anordna fritidsverksamhet i alla delar av Götene kommun   

 


