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Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 
Samhällsbyggnadsfrågor är långsiktiga och arbetet med infrastrukturfrågor, bostadsbyggande, 

klimat- och miljöfrågor, tillgänglighet och folkhälsa pågår fortlöpande. Uppdragen har ofta 

längre tidsperspektiv än de åtgärder och den ambitionsnivå som planerades för 2022.  

 

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 
Sektor Samhällsbyggnad innefattar samhällsbyggnadsfrågor som näringslivsutveckling, fysisk 

planering, bygglov, geografisk information, mark, natur/miljövård, kommun- och 

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

folkhälsofrågor.  

 

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

verksamhetsfrågor och frågor kopplat till kommunens ägande av mark. Sektorn fullgör även 

myndighetsutövning enligt främst Plan- och bygglagen samt Miljöbalken och 

Livsmedelslagen. 

 

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

kommunen är delägare. Verksamhet gällande Miljö- & hälsa fullgörs genom samarbete med 

Lidköpings kommun och energirådgivning genom samarbete med flera grannkommuner. 

 

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 
 
Statistik antal ärenden inom 
byggnadsnämnden      

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Totalt ant ärenden 216 257 210 268 276 282 245 
Bygglov 143 182 148 143 195 188 157 

        
Statistik antal ärenden inom miljö 
& hälsa       

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Totalt ant ärenden x 532 445 492 489 492 ? 
Delegationsbeslut x x x 239 230 180 ? 
        

 
 
Svenskt Näringslivs ranking " Företagsklimat"      

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Plats i rankingen 63 43 63 34 18 9 10 

 
       

Tomter och bostadsbyggnation        

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Sålda villatomter 8 9 4 8 9 4 10 
Ant färdigställda bostäder 
(slutbesked) 

26 34 22 7 18 11 24 

 
Medarbetarundersökning        
Nöjd-medarbetar-index 
(NMI) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sektor samhällsbyggnad x x 76 x 81 x 78 
Götene kommun total   74 x 71 x 65 

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FÖRETAGSKLIMAT



 

 4 

Utvärdering av verksamhetsplan  

 
 

 

 
NÄMNDENS/ 

BOLAGETS 
VERKSAMHETSMÅL 

2020-2022 

 
Vilket eller 

vilka globala 
mål är 

kopplade till 
verksamhets- 

målet? Nr. 

INDIKATORER 
Detta resultat vill vi nå/ 
detta är förväntat läge 

 

UTFALL AV PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder 

har genomförts som 
leder till förväntat 

läge/resultat 

ANALYS 
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  

Mer resurseffektiv 
verksamhet 

11.1 
12.2 
12.8 

Ökad digitalisering med 
nytta för den enskilde.  

E-tjänst bygglov 
Se över hemsidan 

Flera insatser har varit igång 
under 2022 där bland annat 
bygglovsenheten undersökt 
möjligheten samt testat en e-
tjänst för bygglovsansökningar. 
Tjänsten ersätter i dagsläget 
bara den fysiska blanketten och 
mer utveckling krävs för att få 
till ett bättre automatiserat 
flöde. Sektorn har även arbetat 
med att uppdatera information 
på hemsida för att förenkla för 
medborgaren att hitta rätt. 
 
Flera uppdrag kopplade till 
platsutveckling har löpt på 
enligt plan och gett värdefull 
kunskap till organisationen och 
gett underlag till både 
platsutveckling/centrumutveckli
ng. Insatserna har även bidragit 

3 Behovet av ökad 
samverkan och mer 
standardiserade rutiner 
kommer fortsättningsvis 
vara en prioriterad 
aktivitet.  
 
Sektor samhällsbyggnad 
kommer verka för fortsatt 
samverkan med V6 och 
Skaraborgs- kommuner 
där det redan idag finns 
ett gott samarbete. Här 
finns fortfarande mycket 
att hämta så som 
kompetensutbyte, mallar, 
rutinbeskrivningar, 
gemensamma 
upphandlingar osv. 

  Ökad samverkan.  Ta fram gemensamma 
processer och 
standardiserade rutiner 
med miljö och hälsa.  
 

  Stärka kommunikationen 
och dialogen med de vi är 
till för.  

Genomför 
medborgardialoger: 
Centrumutveckling 
Hällekis.  
Platsutvecklingsprojekt 
Lundsbrunn.   
 

  Öka mängden 
standardiserade rutiner. 
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till att sektor varit mer 
tillgänglig ute i våra tätorter. 
 

Sektor samhällsbyggnad 
samverkar på flera plan med 
bland annat Skaraborgs 
kommunalförbund, Biosfär, 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
Trafikverket, Västtrafik samt 
V6-kommuner för att 
effektivisera flera delar av 
verksamheten, bland annat 
detaljplanering, gemensamma 
mallar, upphandlingar mm. 
 

 

Götenes tillväxt ska 
ske socialt, 
ekologiskt och 
ekonomiskt 
hållbart 

12.2 Aspekterna säkras i 
detaljplanearbetet 

Utbildningsinsats: 
Naturnytta i Biosfären. 
2022 
 

Flera medarbetare/politiker har 
fått en ökad förståelse och 
kompetens gällande naturnytta 
och ekosystemtjänster tack vare 
utbildningsinsatsen under 2022.  
 
Flera hållbarhetsaspekter 
säkerställs genom 
detaljplanearbetet och regleras 
enligt plan och bygglagen. Men 
parallellt med detta behövs fler 
insatser inom kommunens 
verksamhet och behöver 
arbetas med på ett bredare 
plan.  

2 För att Götenes tillväxt 
ska kunna ske på ett 
hållbart sätt så behöver 
kommunen gemensamt 
hitta fler aktiviteter som 
är kommunövergripande. 

 

Ökad attraktivitet 
för fler 

11.1 
11.7 

Möjliggöra för fler bostäder 
i olika upplåtelseformer  

 Arbetet med att färdigställa 
kommunens översiktsplan har 

4  
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medborgare och 
besökare 

12.2 
12.8 

 under 2022 varit ett stort fokus 
för sektorn, då dokumentet är 
en viktig pusselbit i framtida 
planering och utveckling av 
kommunen. Parallellt har 
arbetet med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram 
kommit igång och förväntas 
kunna antas politiskt under 
våren 2023.  
 
Under året har flera 
planuppdrag initierats för att 
planera för nya bostäder och 
bostadsområden. Bland annat 
har ett nytt bostadsområde i 
Källby (Kvarnåker).   
 
Samhällsbyggnad har under 
året arbetat med flera 
aktiviteter i handlingsplanen för 
infrastruktur och turism. Där 
flera insatser ökar möjligheten 
till en attraktiv och hållbar 
besöksnäring. Bland annat så 
har sektor arbetat med 
kvalitetssäkring av 
vandringsleder, upprustning av 
parkeringsplatser samt 
skyltning.  

  Attraktiv hållbar 
besöksnäring 
 

 

  Nytt 
bostadsförsörjningsprogra
m 
 

 

  Nytt grönstrukturprogram 
 

 

  Stärkt medborgarkontor  

 

Miljöranking bland 
de 100 främsta 

13 Förbättra vår miljöranking 
 

Samordna och 
medverka till 
genomförande av de 11 
antagna klimatlöften. 

Flera uppdrag har genomförts 
under 2022 för att bidra till 
kommunens antagna 
klimatlöften, klimat- och 

2 För att stärka det 
strategiska miljöarbetet 
så har en tjänst tillsatts 
(Miljöstrateg). För att 
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 miljöarbete samt antagna 
åtaganden.  
 
Sektorn jobbar även aktivt med 
de åtgärder föreslagna i klimat 
och miljöpolitiska programmet 
men detta har dock inte 
resulterat i ett positivt resultat i 
aktuellt hållbarhets 
miljöranking, där Götene 
kommunplacerar sig på plats 
260 av 290 kommuner. 
 
   

åstadkomma ett 
fokuserat miljöarbete 
krävs en tuff prioritering 
av antal mål och 
åtaganden. Här behövs en 
tydlig prioritering och 
sortering av mål och 
målsättningar som 
kommunen kan påverka 
inom den egna 
verksamheten samt vilka 
frågor som kommunen 
inte direkt kan påverka 
men behöver föra dialog 
med extern part.  

   Samordna och 
medverka i arbetet 
med att integrera 
Agenda 2030. 

   Samordna och 
medverka till att 
genomföra målsatta 
insatser och aktiviteter 
inom ramen för 
gällande Klimat och 
miljöpolitiska program. 

   Inom ramen för att 
samordna och 
medverka till att 
genomföra målsatta 
insatser och aktiviteter 
inom ramen för 
gällande Klimat och 
miljöpolitiska program. 

   Medverka i arbetet 
med att initiera och 
utveckla en kommunal 
klimatanpassningsplan 
för Götene kommun. 

   Samhällsbyggnads 
Kommunekolog och 
Kommunutvecklare ska 
genom ett LONA 
projekt (Som ägs av 
Biosfärorganisationen) 
skapa ett 
grönstrukturunderlag 
under 2022-2023. 
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Näringslivsklimat 
bland de 30 
främsta 

8.3 Näringslivsklimatet ranking 
 

Halvtidsavstämning 
Handlingsplan för ett 
ännu bättre 
företagsklimat 

Flera aktiviteter har under åren 
gett god effekt på 
företagsklimat/näringslivsklimat
et. Enligt Svenskt Näringslivs 
senaste ranking av 
företagsklimatet placerar sig 
Götene kommun i topp tio, 
vilket är ett enastående 
resultat. 
 
En uppföljning av handlingsplan 
för ett ännu bättre 
företagsklimat är genomför 
med samtliga berörda chefer i 
kommunens organisation samt 
med samverkansparter.  
 
Flera lyckade insatser där bland 
annat industrinatten har lockat 
flera besökare till företagen och 
möjliggjort för verksamheter i 
kommunen att visa upp sig för 
nyfikna medborgare samt 
potentiell arbetskraft.  
 
Flera stora satsningar är på 
gång i Skaraborg och en fråga 
som lyfts särskilt är 
kompetensförsörjning. Där 
pågår bland annat ett projektet 
”inflyttarservice” tillsammans 
med Skaraborgs 
kommunalförbund. 
 
Under året har kommunens 
etableringsgrupp arbetat med 
att identifiera strategisk viktig 

4 Götene kommun har 
lyckats på ett mycket bra 
sätt bedriva ett aktivt 
näringslivsarbete. Detta 
har visat sig vara en 
framgångsrik modell som 
gynnat kommunen på 
flera sätt.  
  

  Ökad attraktiv och 
tillgänglig mark för 
etableringar 
 

Utveckla arbetssätt 
kring 
kvalitetsuppföljningen 
insikt. Uppföljning mot 
utvärderingen. 
Kommunikationsplan. 

  God beredskap för nya 
etableringar 

Branschinriktat 
upphandlingsmöte för 
bygg och entreprenad. 

   Industrinatten 

   Förbered Lundängen 
Västra för etableringar.  
Förbered Lundängen 
Södra för etableringar.  
 

   Strategiska markköp. 
Identifiera intressanta 
områden. 
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mark samt diskuterat behov av 
ytterligare planerad 
verksamhetsmark. Arbetet 
resulterar i att kommunens 
planarkitekter arbetar aktivt för 
att förbereda/planera för nya 
verksamhetsområden, bland 
annat Lundängen Södra o Rasta.  
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Sammantagen analys 

Samhällsbyggnadsfrågor är långsiktiga och arbetet med infrastrukturfrågor, bostadsbyggande, 

klimat- och miljöfrågor, tillgänglighet och folkhälsa. Uppdragen har långa tidsperspektiv och 

är svåra att bedöma årsvis. 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”. 

  
 

 
Utvecklingsområden 

Utvecklingsmöjligheter finns främst inom hållbarhetsarbete, miljö och klimatfrågor. Här finns 

nu förutsättningar för att kunna genomföra större insatser under 2023. Dock krävs en 

prioritering av åtgärder då resurser och ekonomi begränsar.  

 

Digitalisering – inom området finns stor utvecklingspotential.  

 

 


