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KVALITETSREDOVISNING 2019 
 

 

SAMMANFATTNING AV KVALITETSREDOVISNINGEN 
 

Inom sektor Kultur och fritid är det viktigt att utgå ifrån att våra verksamheter ska vara 

relevanta, angelägna och intressanta för kommuninvånarna. 

 

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

vill bo och arbeta i Götene. 

 

Sammanfattningsvis påvisar kvalitetsarbetet att sektorn kultur och fritid gör mycket för 

kommunens olika invånare med ganska små medel. Vi anpassar vår verksamhet till 

invånarens efterfrågan och behov. Olika mätningar, medborgarundersökningar, exempelvis 

den senaste Nöjd medborgar-Index (NMI) från 2018 som handlar om hur medborgarna ser på 

kommunens verksamhet visar att våra medborgare är nöjda med vår verksamhet. Vi får även 

till oss via sociala medier eller i det dagliga mötet med våra medborgare, som ofta uttrycker 

att de är nöjda med vårt goda bemötande. Vi står för en god kvalité och ett gott bemötande i 

det vi gör, några exempel utav många, är att vi har inom kultur & bibliotek erbjudit ett 

omfattande kulturprogram med god kvalité. Vi har haft utställningen ”Kan själv” som gav 

stort genomslag hos våra yngsta medborgare. Vi har erbjudit skolbio för våra skolor och 

kulturskolan har gett alla i åk 2 möjligheten att prova på instrument. Fritid ungdom har under 

2019 arbetat mycket med intern utveckling då det har skett en del personalomsättning. 

Kvalitetssystemet KEKS har påbörjats. Vi har haft aktiva lov och sommarlov med olika 

lovaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna var välbesökta och väldigt uppskattade av 

kommunens unga invånare. 

 

Vi har inte lagstadgad verksamhet förutom bibliotek men fritid och kultur är viktiga faktorer 

för människors mervärde och trivsel. 

Kultur och fritid bidrar till en god folkhälsoutveckling och förbättrad livskvalitet genom olika 

arrangemang och utbud utav kultur o fritids verksamhet. 

 

Götene kommuns fritid/ kulturliv är byggt i samverkan mellan ideella krafter, föreningsliv, 

folkbildning, entreprenörer och kommunens verksamheter.  

Vi uppmärksammar och stödjer lokala aktörer inom fritidsområdet samt kulturella och 

kreativa näringar i våra verksamheter och i olika projekt. Vi samarbetar med idrottsföreningar 

och andra föreningar vid arrangemang och lovverksamhet. Vi samverkar med studieförbund 

kring olika arrangemang och ungdomsevenemang. Vi har samarbete med KKN Kreativa 

näringar, föreningen Mötesplats Kinnekulle där vi samverkar kring kulturevenemang på vår 

och höstrundan. 

 

I våra verksamheter är det en naturlig del att samarbeta med det omgivande samhället. Vi har 

flera föreningar och bokklubbar som samverkar med biblioteket, afterschool club och 

konstföreningen är aktiva föreningar inom vår verksamhet. 

 

 

 



 

  

 

Grundfakta om verksamheterna 

 
Vi är en sektor som består utav  

 Bibliotek,  

 Kulturskola,  

 Fritid- ungdomsverksamhet 

 Kultur, allmän kultur, kultur i skolan o förskolan,  

 Fritid förening, föreningsstöd.  

Biblioteket: 

Götene kommunbibliotek består av ett huvudbibliotek med ett mediebestånd på cirka 30.000 

titlar. Huvudbibliotekets öppettider är vardagar klockan 8.00-19.00, fredagar 8.00-17.00 och  

en lördag/månad klockan 10.00-13.00. I kommunen finns sju skolbibliotek på grundskolorna. 

Fyra av skolbiblioteken bemannas 3-6 timmar/vecka av utbildade bibliotekarier.  

 

Götene kommunbibliotek har ett avtal angående bibliotekssamverkan med 5 andra kommuner 

i närområdet. I det ingår bland annat att ge invånare i de samverkande kommunerna tillgång 

till bibliotekens mediebestånd och att utveckla biblioteksservicen till invånarna.  

Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteket vill inspirera, väcka läslust och förmedla information. 

 

Biblioteket ska erbjuda ett varierat, aktuellt och mångsidigt bestånd av skön- och 

facklitteratur, ljudböcker, filmer, musik, e-böcker (elektroniska böcker), tidskrifter och 

dagstidningar mm. Biblioteket erbjuder ett mediebestånd med kvalitet och variation för alla 

åldrar. 

 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas mediebeståndet för barn och ungdomar, liksom personer 

med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål 

än svenska. Det ska också finnas anpassad litteratur för personer med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Kulturskolan: 

Ca 180-190 elever under 2019. 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, dans, kapande och teater. 

Avgift tas ut för deltagare och för våra kortare kurser är avgiften subventionerad. 



 

  

Detta har möjliggjorts via bidrag från Kulturrådet och verksamheten har utförts i samarbete 

med studieförbund. 

Vi erbjuder dans, teater, musik, instrument, sång, ensembler, orkestrar på Kulturskolan samt 

olika samverkans möjligheter med fritid ungdom, skolan eller vården. 

 

 

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  

exempel ungdomscafé och fritidsverksamhet för funktionsnedsatta, vänder sig även till äldre 

ungdomar.   

 

Basen i Fritid/ungdoms verksamhet är:   
 Fritidsgårdsverksamhet  

  Gruppverksamhet  

 Arrangemang  

  Fältfritidsverksamhet 

 Lägerverksamhet   

 Skolcafé 

 Delaktighet och inflytande för ungdomar 

Utöver detta finns även en eftermiddags- och lovverksamhet. Skolcafét på Liljestensskolan 

driver fritid ungdom och håller öppet 4 dagar i veckan. 

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

studieförbund, organisationer och andra kommunala verksamheter.   

Inflytandefrågor tar större och större plats, där sker arbetet inom systemet KEKS – kvalitet 

och kompetens i samverkan, med riktning mot ett mer systematiskt och kreativt arbete byggt 

på ungdomars delaktighet. Alla fritidsledare har ansvar för att skapa förutsättningar för 

ungdomars inflytande i verksamheten, men också inflytande i övriga samhället. 

Ungdomslotsteamet har i sitt huvuduppdrag att skapa kontaktytor mellan politik och 

ungdomar. All verksamhet på Fritid ungdom bygger på frivillighet, att den är öppen, process 

styrd, trygg och ska tillfredsställa ungdomars grundläggande sociala behov. 

 

Allmän kultur, kultur i skolan och förskolan: 

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. 

  

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.  

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 

främjas i syfte att integrera kulturen i barnens vardag 

 

 

Fritid , 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. 

Fritidssekreteraren har ansvar för handläggning och uthyrning av kommunens idrottshallar 

och gymnastiksalar.   

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

och idrottshallar i anslutning till kommunens skolor samt vår nya konstgräsplan och 

Västerbyhallen.   

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

70talet och under 2018-2019 har det gjorts utredningar som visar på att anläggningens status 

är illa. Husets livslängd är på väg att ta slut. 

 

Det finns även en betongskatepark som drivs av kommunen genom Fritid ungdom som är vår 

”femte fritidsgård” på sommaren och den är en naturlig samlingspunkt för både äldre och 

yngre. 
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

 
Viktiga resultat 

 

 

 

 

Biblioteket: 

Under 2019 har biblioteket fortsatt arbeta med det nya system vi har i samverkan med V6 

kommunerna. Vi ser en utökning av boklådor i omlopp /utlån i och med vår samverkan med 

V6 kommunerna. Samarbetet ger oss möjlighet att låna i ett större bestånd. 

Biblioteket har satsat på barn/ungdomsverksamhet, vi har lovverksamhet, författarbesök och 

vi arbetar för läsfrämjande insatser på våra skolor. 

Vi ser en ökad nöjdhet vad det gäller våra besökare till vårt bibliotek.(se bild) 

 

 

 
 

 

 

Avdelning Exemplar (mediebestånd) år 2019 

Göt HB-Barn & ungdom 12795 

Göt HB-Vuxen 29371 

Göt HB-Västgötasamling 2049 

Summa: 44215 (summan ska delas med antal kommuninvånare) 13 232 (2018) = 3,34 

exemplar per invånare 

 

Avdelning Exemplar (mediebestånd) år 2018 

43193 /13 232 = 3,2 

 

Avdelning Lån inkl omlån år 2019 

Göt HB-Barn & ungdom 23926 

Göt HB-Vuxen 30633 

Göt HB-Västgötasamling 220 

Summa: 54779 (summan ska delas med antal kommuninvånare) = 4,13 lån per invånare 
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Avdelning Lån inkl omlån år 2018 

46000 /13 232 = 3,46 

 

 

Kulturskolan 
 

Viktiga resultat är att vi behåller vårt underlag av elever på kulturskolan, vi har ingen direkt 

kö men alla platser är tillsatta. Vi ser en minskning inom olika instrument och ökning inom 

andra. Vi samverkar med skolor i kommunen genom olika projekt. Detta ökar mervärdet för 

verksamheten och ger oss möjligheten att möta ett större omfång av elever. Vi samverkar 

inom sektorn bland annat med ”KUSEN-dagen” en uppskattad evenemangsdag i Götene. 

Kulturskolan spelar med elever på olika evenemang, biblioteket och på våra träffpunkter.  

 

 
(Bilden visar ämneskurser som erbjuds på kulturskolan, Kolada.se) 

 

Fritid- ungdomsverksamhet 
Fritid ungdom har under 2019 arbetat mycket med intern utveckling då det har skett en del 

personalomsättning. Kvalitetssystemet KEKS har påbörjats och vi kan nu ta fram statistik 

över besökare och vår verksamhet. 

 

På Götene fritidsgård har behovet ökat, speciellt på fredagar. Det har i genomsnitt varit 45–

60-till max 70 ungdomar varje fredag.  

Åtgärd: Fritid ungdom har ökat personalstyrkan på fredagar från 4 till 6 stycken. Ett 

samarbete med Götene Brandkår och Polis har ökat tryggheten på fritidsgården. 
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Göra ungdomsverksamheten attraktiv och anpassad efter flickors behov. 

Under 2019 har fritidspersonalen märkt att besöksantalet bland flickor har minskat. Utifrån 

statistik ser vi att vi under 2020 behöver extra insatser för att få tillbaka tjejerna i 

verksamheten.  
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Kultur, allmän kultur  
 

Arrangörsutveckling-arbetat med förbättringar utifrån arrangörslyftet. Bland annat är 

kulturbidrag på plats. Vi har tagit fram en verksamhetsplan för kultur 2020. Som är ett 

verktyg för att kunna arbeta med våra politiska mål.  

Vi har nöjda besökare på våra evenemang. Våra barnföreställningar oh utställningar är väldigt 

uppskattade. 

 

Fritid förening, föreningsstöd.  
Vi har arbetat mycket med konstgräset under 2019 vi har tagit fram ett underlag, upphandling. 

Skötsel avtal hur skötseln skall driftas genom föreningar. 

Nytt bokningssystem ses över med andra kommuner inom V6. 

 

Särskilda kvalitetshöjande insatser under 2019 
 
 

Kultur: 

 Kan själv utställningen var en succé! 

 Vårrundan med pop upp konserter var fantastiskt bra med hög kvalité! 

 Höstrundan var bra respons från både besökare och utställare.  

 Toppen bra Kusendag! 

 Husaby-feriearbetet var väldigt lyckat. Bra ungdomar och bra handledare och bra 

introduktion och mycket besökare! 

 Kultursystem 

 Arrangörslyftet arbetades igenom gav resultat som bidrag och rutiner. 

 

Bibliotek 

 Projekt STÄRKTA BIBLIOTEK då vi fått medel från kulturrådet gav oss möjlighet 

att förändra miljöer i biblioteket och arbeta med vår interna utveckling.  Biblioteket 

planerar och utför att tillmötesgå biblioteksbesökarnas önskemål om tysta läsplatser 

och mysigare barnavdelning.  

 Projekt DIGIDEL krokade arm med STÄRKTA BIBLIOTEK under 2019 och 

öppnade upp för några tekniska uppdateringar gällande bland annat digitala tidskrifter 

och möjlighet att hjälpa fler invånare att bli digitalt delaktiga, vi har arbetat med 

digital fortbildning internt inom bibliotek och medborgarkontor. Digidel – Projekt 

tillsammans med Medborgarkontor och Växel för öka den digitala delaktigheten bland 

våra kommuninvånare och stärka personalens kompetens för att kunna hjälpa 

medborgarna med digitala frågor, minska det digitala utanförskapet. Personalen 

har/kommer att deltagit i studiebesök, IT-café, studiecirklar och vissa riktade 

utbildningsinsatser. 

 Vi ansökte och fick medel och process stöd utav Kultur i väst för att kunna utveckla 

arbetet internt inom biblioteket bland annat med en media plan och års hjul. Tid för 

personalen att arbeta med biblioteksfrågor,  med hjälp av Cecilia Gärden, konsulent 

Kultur i Väst. 
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 Biblioteket arbetar läsfrämjande både för barn och vuxna och har börjat arbeta med 

olika insatser ex läsfrämjande insatser. Bokprat och källkritik på Prästgårdsskolan. 

Startade under december med mycket bra resultat. Arbetet fortsätter under vårterminen 

2020 

 HBTQ utbildning vid två tillfällen sektor övergripande. 

Fritid ungdom 

 Utvecklat arbetet med KEKS  

 Intern fortbildning inom FU ”Trädet” värdegrundsarbete samt processutveckling 

 Ansökte om medel från Kultur i väst och fick stöd för att utveckla arbetet med 

tjejgrupp för ungdomar för att skapa gemensam plattform för eget arrangörskap inom 

kultur. 

 Demokratiarbetet 

Fritid förening   

 Påbörjat att se över nytt bokningssystem fritid inom V6 området 

 Vi har arbetat fram en skötselplan kring den nya konstgräsplanen. 

 Samverkar med våra föreningar/föreningsträffar/SISU mm 

 Fortsatt arbeta för Västerbyområdets utveckling. 

Kulturskolan 

 Ny digital plattform StudyAlong 

 Vi har utvecklat vår digitala kompetens och i samverkan med andra kommuner även 

utvecklat det inre arbetet med vårt pedagogiska uppdrag.  

 Vi införde Study Along under hösten 2019 med utbildningar för personalen. Från 1/1-

20 är vi igång fullt ut. 

 Nämnden beslutade att kulturskolan kan ta emot vuxna elever i mån av tid. 
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MÅLSTYRNING 

Utvärdering av handlingsplan 

Sektor/bolag Kultur och fritid 2019 

NÄMNDENS/BOLAG

ETS 

VERKSAMHETSMÅ

L 

2016-2019 

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 

MÅLUPPFYLLE

LSE 

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  

Kultur 

Götene kommun 

är ett tillgängligt 

samhälle för alla. 

Alla känner sig 

välkomna till 

kulturevenemang 

Det finns ett 

varierat utbud av 

kulturupplevelser. 

Vi har påbörjat arbetet 

med en kulturtrappa för 

kultur i skolan för att 

kvalitetssäkra verksamheten 

och omfatta fler 

kulturinriktningar. 

 

Vi erbjuder ett varierat 

kulturutbud. 

 

Vi har påbörjat arbetet 

med  en kulturtrappa för 

kultur i skolan. 

 

 

 

 

Vi har ett varierat 

kulturutbud utifrån våra 

förutsättningar och 

ekonomi. 

3=medel/hög 

 

 

 

 

 

 

4= mycket hög 

Vi fortsätter att arbeta 

med kulturtrappan för 

att säkerställa och 

kvalitetssäkra 

verksamheten och 

omfatta fler 

kulturinriktningar. 

 

Kulturskolan.  

Vi arbetar för att 

skapa nya 

verksamhets- 

former, öka 

tillgänglighet och 

nå nya 

målgrupper  

 

Klar målbild finns 

kring kulturskolans 

gemensamma 

verksamhet och 

lokalisering. 

Ha ett namn för all 

verksamhet 

Vi har skapat en 

kulturtrappa för att utöka 

verksamheten och nå nya 

målgrupper. Säkerställa att 

olika målgrupper får ta del 

utav Kulturskolans 

kompetens  

 

Kulturtrappan utfördes alla 

åk 2 kom till Kulturskolan. 

 

Musikskolan har bytt namn 

till Kulturskolan. 

Lokalisering att alla är inom 

samma lokal är ej uppnått  

till fullo ännu. 

 

4= mycket hög 

 

 

4= mycket hög 

 

 

2=medel/låg 

 

Vi fortsätter att arbeta 

med kulturtrappan. 

 

Vi arbetar för att 

samverka med olika 

aktörer, vi ser över 

möjligheten att fler 

kulturområden ex 

dans o drama är inom 

samma lokal. 
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Kulturskolan Öka antal elever 

Nå nya målgrupper 

 

 

Samarbete med 

Liljestenskolan för att synas 

och arbeta med projekt. 

Samarbete med fritid 

ungdom  

Gruppverksamhet i 

anknytning till fritidstid på 

flera skolor. 

 

 

Öppet hus 

Samarbete finns med 

Liljestenskolan.  

Vi har samverkat med FU 

och tyst replokal 

Kusen-dagen all verksamhet 

Fritids Lundabyn samverkan 

med undervisning 

Samarbete med 

prästgårdskolan åk 4 

 

Öppet hus för alla elever 

4= mycket hög 

 

4= mycket hög 

4= mycket hög 

 

4= mycket hög 

4= mycket hög 

 

Vi fortsätter att arbeta 

med samverkan med 

skolan och fritid 

ungdom för att nå fler 

ungdomsgrupper och 

nya kulturinriktningar. 

 

 

 

Fritid Förening: 

 

Ökad tillgänglighet 

i vår egen hall 

Västerbyhallen. 

Vi arbetar för att 

påverka 

tillgänglighet o 

medvetenhet i våra 

förenings 

anläggningar. 

 

Föreningsstödet 

anpassas till 

föreningarnas och 

samhällets 

utveckling 

 

Se över tillgängligheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göra en plan över insatser 

Vi har haft ute 

Sparbankstiftelsen i ett 

försök att söka medel för att 

arbeta med tillgängligheten i 

Västerbyhallen. Tyvärr fick 

vi avslag på ansökan. 

 

 

 

 

Vi har lyft frågan i det 

politiska rummet. 

3=medel/hög 

2=medel/låg 

Vi kommer fortsätta 

arbeta för att öka 

tillgängligheten i 

Västerbyhallen. 

 

 

 

 

 

Föreningsstödet 

behöver fortsätta att 

anpassas till 

föreningarnas och 

samhällets utveckling. 

Vi måste följa behov 

och vad de behöver 

för stöd. 

Kultur/Bibliotek:  

 

Det ska vara enkelt 

att vid behov kunna 

använda biblioteket 

till olika 

Förslag om inköp av 20 st 

stapelbara stolar, som kan 

köras på en kärra och ett 

fällbart bord på hjul. Detta 

Vi har inte i år gjort alla de 

investeringar som planerats 

då ekonomin ej tillåtit det. 

Dock fick vi stöd av 

3= medel/hög 

 

 

 

Vi har fått stöd av 

Kulturrådet stärkta 

bibliotek och kommer 
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Götene kommun 

är ett tillgängligt 

samhälle för alla. 

arrangemang och 

att även besökare 

som inte deltar i 

arrangemang ska 

kunna använda 

biblioteket under 

tiden arrangemang 

pågår. 

 

 

 

Digidel –digital 

utveckling inom 

bibliotek och 

medborgarkontor. 

för att underlätta vid 

föreläsningar och andra 

arrangemang. 

Sätta upp glasdörrar in till 

Västgötarummet för att på 

så sätt skapa ett tystare 

läsrum 

 

 

Öka personalens kompetens 

kring digitala verktyg. 

Workshop och utökad 

digital verksamhet inom 

bibliotek 

 

Nya självbetjäningsstationer 

för att underlätta för 

låntagarna inför under 2019 

kulturrådet stärkta bibliotek 

som vi använt i slutet av 

2019 för inköp och kommer 

göra mer investeringar 

under 2020. 

 

 

 

 

 

 

Vi har startat 

Digidelprojektet. Vi har haft 

utbildning för personalen 

under våren 19 samt olika 

insatser under ht 2019. 

 

Inköpt och klart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4= mycket hög 

 

 

 

 

4= mycket hög 

utföra de insatser vi 

planerat under 2020. 

 

 

Sätta upp glasdörrar in 

till Västgötarummet 

för att på så sätt skapa 

ett tystare läsrum blir 

klart våren 2020. 

 

Digidelprojektet 

fortsätter under 2020. 

Vi satsar nu på ”All 

digital week” under 

våren. 

 

Vi ser att vi behöver 

fortsätta med insatser 

för seniorer och andra 

målgrupper. 

Metodutveckling? 

Utveckling i det lilla: 

Hur ska vi jobba med 

enskild handledning – 

för bokade möten; 

event för prova-på-

teknik; minimässor 

(All digital week och 

e-Medborgarveckan); 

kreativa workshops 
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Fritid Ungdom  

 

Medborgarna har 

möjlighet till 

meningsfulla 

fritidsaktiviteter  
 

Alla ungdomar ska 

integreras och 

känna sig 

välkomna till 

fritidsverksamhete

n 

 

Vi arbetar med 

”mjuka” värden. 

Ungdomar i 

riskzon 

Integration mellan 

alla ungdomar 

Bra samverkan 

med polis o 

brandkår och 

samhället. 

EST samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKS startar 2019 

vi ingår i 

samverkan inom 

Skaraborg. 

Utöka 

ungdomarnas 

delaktighet och 

lärande. 

 

Fritid-ungdoms bas: 

 Fritidsgårdar 

 Gruppverksamhet 

 Arrangemang  

 Fältverksamhet 

 Lägerverksamhet 

 Lovverksamhet 

 Ungdomsinflytande 

 Skateparksansvarig 

tillsammans med 

kommunens 

fritidsekreterare. 

 Samverkan med 

föreningar, 

studieförbund, liknande 

verksamheter i andra 

kommuner, skolor, 

kyrkor, inom 

organisationen mm. 

 Projekt ex film 

 KEKS 

 

Ett  arbetssätt inom 

verksamheten där 

integration och fält slagits 

samman ska har införts och 

fortsätter att utvecklas under 

2018-2020. Målet är att 

jobba med all form av 

integration med fokus på 

grupperna: 

 

Arbetar fortlöpande med:  

Startat grupper: 
Ungdomar i riskzon, 

utlandsfödda ungdomar, 

tjejgrupper och killgrupper 

samt blandgrupper. 

EST: Medverkat vid alla 

möte och delger till 

arbetslaget. Samt tar med 

informationen till 

arbetslaget som sedan 

jobbar utifrån det. 

Har haft besök av 

brandkåren på fritidsgården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integration: Vikingaskoj, 

fält och skateparken samt 

fritidsgådarna. 

Vi uppmärksammar Pride 

på fritidsgårdarna och 

kommer att deltaga i 

Pridefestivalen tillsammans 

med ungdomar från Götene. 

4= mycket hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3= medel/hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3=medel/hög 

 

 

 

3=medel/hög 

 

 

 

 

Vi kommer fortsätta 

utveckla 

verksamheten inom 

fritid ungdom och 

genom vårt KEKS 

arbete. 

 

Vi utvecklar både 

verksamheten för våra 

gårdar och för 

arrangemang och 

gruppverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2020 skall vi 

arbeta vidare med 

friluftsliv som ett 

specifikt 

utvecklingsområde. 

Vi arbetar även med 

grupper i riskzon: 

Utlandsfödda 

Funktionsnedsatta 
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Utlandsfödda 

Funktionsnedsatta 

Ungdomar i riskzon 

Ungdomar med olika 

Sexuella läggningar 

(HBTQ) 

 

 

Dessa arbetsområden är 

fortlöpande. 

KEKS är uppstartat och 

används i verksamheten 

dagligen. 

3=medel/hög 

 

Ungdomar i riskzon 

Ungdomar med olika 

Sexuella läggningar 

(HBTQ) 
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SAMMANTAGEN ANALYS - UTIFRÅN BÅDE DET SYSTEMATISKA 

KVALITETSARBETET OCH HANDLINGSPLANEN  

 
Sammantaget så arbetar vi med en rad olika områden inom vår sektor så det blir svårt att få 

ihop ett gemensamt resultat. Vi har inte lagstadgad verksamhet förutom bibliotek men fritid 

och kultur är viktiga faktorer för människors mervärde och trivsel. 

Kultur och fritid bidrar till en god folkhälsoutveckling och förbättrad livskvalitet genom olika 

arrangemang och utbud utav kultur o fritids verksamhet.  

 

 På enhetsnivå så har inte alla resultat blivit exakt som önskat men vi arbetar framåt hela 

tiden. På grund utav en del personalförändring inom fritid ungdom under 2019 har vi arbetat 

mycket internt med att stärka gruppen i sitt uppdrag, värdegrund och kvalitetsarbete. På 

biblioteket har det varit ekonomiska förutsättningar som har styrt hur långt vi har kommit med 

en del satsningar i den fysiska miljön. Under den senare delen av 2019 fick vi beviljat medel 

från Kulturrådet stärkta bibliotek som gett oss möjligheter att investera i nya möbler och 

digitala verktyg. Även biblioteket har haft en del personalförändringar och pensionsavgångar 

så vi prioriterade att arbeta med bibliotekets egna mål utifrån bibliotekslagen och 

kvalitetsarbetet ihop med kultur i väst för att stärka deras uppdrag.  

 

Projektet Digidel har gett oss möjlighet att arbeta intern med att fortbilda vår egen personal 

inom digitala verktyg och hur vi ska arbeta för att möta våra medborgares behov. Vi hade 

”All Digital Week ” som blev väldigt uppskattat med föreläsningar och inspirationsmöten. Vi 

har haft utbildningar för seniorer i biblioteket kring digitala verktyg som dator och telefon/ 

ipad. Behovet är stort och det blev väldigt uppskattade workshops som var fullbokade varje 

gång. 

 

Götene kommuns fritid/ kulturliv är byggt i samverkan mellan ideella krafter, föreningsliv, 

folkbildning, entreprenörer och kommunens verksamheter.  

Vi uppmärksammar och stödjer lokala aktörer inom fritidsområdet samt kulturella och 

kreativa näringar i våra verksamheter och i olika projekt.  

Vi har inom området fritid kämpat med att färdigställa vår nya anläggning av konstgräs. Det 

har varit en lärorik resa med utmaningar på vägen. Vi har en god samverkan med 

fotbollsföreningarna vad det gäller planering utav skötsel och tidsplanering. 

 

Vi har ett varierat kulturutbud med god kvalité utifrån de förutsättningar vi har med en ganska 

liten budget inom området kultur och få personella resurser. Vi har utmaningar med bra 

lokaler i kommunen vilket begränsar oss att ta hem olika arrangemang som kräver större 

lokaler och större ekonomi. Kvalité är ofta subjektivt då det ofta handlar om att uppfylla och 

helst överträffa medborgarens förväntningar.  
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UTVECKLINGSOMRÅDEN  
 

 

 

För oss inom Kultur och fritid är det viktigt att utgå ifrån att våra verksamheter ska 

vara relevanta, angelägna och intressanta för kommuninvånarna. 

 

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

vill bo och arbeta i Götene. 

Mycket utav det vi kommer utveckla vidare och arbeta med under 2020 utgår ifrån Kultur och 

fritidspolitiska programmet. 

Kvalitetshöjande insatser som skall genomföras under året fastställs i respektive enhets 

verksamhetsplan det är nytt för 2020 att varje enhet gör ett eget årshjul och en egen 

verksamhetsplan. 

 

Ett viktigt mål för oss inom kultur och fritid är att alla kommuninvånare ska kunna ta del av 

och/eller vara en del av kommunens fritid och kulturliv; både som passiv åskådare och aktiv 

deltagare. 

Vi har som mål att skapa 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. 
 

 

 Friluftsplan 

 Verksamhetsplan kulturskolan 

 Reviderad Biblioteksplan/Media plan 

 Verksamhetsplan allmänkultur 

 Fritid förening 

 Verksamhetsplan fritid ungdom 

 Digidel 

 Konst/kultur 

 Kulturskolan : Kultur i vården mer regelbundet 

 Öka samarbetet med biblioteket (musik och ord) 

 

Angelägna utvecklingsområden: 
 
Bibliotek/Digidel: 

 

 Digidel – Riktad utbildning till personalen för att kunna besvara frågor vid disk eller 

vid förbokade besök. Gäller främst handhavande av mobiltelefoner och surfplattor, 

men även appar. Träffar för personalen där man har erfarenhetsutbyte om vilka 

frågeställningar man löst och vad man själv har lärt sig. På så sätt sprider man kunskap 
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och håller varandra uppdaterade hur man kan lösa olika problem och frågor. 

Sammanställning av insatser kring Digidel. Utvärdering, enkät, av All Digital Week. 

Tanken/temat är allmännytta/samhällsnytta. Visa vilka tjänster som finns. Vi vill inte 

bara öka den digitala delaktigheten utan även den digitala medvetenheten, och visa 

vad man använda digitala redskap till.  

 

 Att kunna arbeta läsfrämjande med bokprat och källkritik på alla kommunens 

grundskolor 

 Arbete med läsfrämjande verksamhet för alla bibliotekets målgrupper. Pop-up: Cykeln 

(återkommande tid tex i ICA:s entré varje vecka, vara med vid tex ridtävling på 

Bölaholm eller fotbollsturnering på Sil), uppsökande verksamhet på äldreboenden och 

förskolor (e-boksläsecirkel) 

 Barnkonventionen har blivit lag – biblioteket vill kunna intressera, inspirera och 

informera barn om deras egna rättigheter och skyldigheter. All personal inom KOF 

ska genomgå SKR:s webbaserade utbildning. Utbildningen syftar till att ge ökad 

kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet 

kan arbeta praktiskt med konventionen. (Kopplat till detta arbete planeras även 

aktiviteter för att stärka barns inflytande, bibblans bokklubb). Biblioteket har redan 

idag ett pågående värdegrundsarbete med barnkonventionen som grund. Tryckt 

upplaga att dela ut? 

 Biblioteksrummet; att kunna skapa tillgänglighet. Arbeta vidare med att skapa en 

miljö som tillåter digital tillgänglighet (möbler, inredning, teknik, möjligheter att 

använda egen medhavd teknik). Pressreader. Ny ansökan om stärkta bibliotek för att 

komma vidare med biblioteksrummet och arbetet med läsfrämjande verksamhet 

 Torsdagskult på Liljestensskolan  

Barnkonventionen arbete inom sektor KOF 
 Utvecklings insats under 2020 i alla våra verksamheter. Biblioteket har ett specifikt uppdrag. 

 

 

Fritid: 

 Arbeta vidare med att västerbyhallen ska bli tillgänglig för alla.  

 Arbeta vidare med vision om att utveckla Västerby fritidsområde. Arbetet med 

simhallen går vidare, vi måste prioritera även västerbyhallen.  

 Nytt blir att utveckla vår samverkan kring konstgräset.  

Fritid ungdom: 

 

Friluftsliv 
Vi kommer arbeta klart med friluftsplanen det uppdrag vi fått i Kultur och fritidspolitiska 

programmet och påbörja ett strategiskt arbete med ungdomar och friluftsliv och föreningsliv. 

 

Samverkan kulturskolan/skolan/fritid ungdom. Samverkan Kultur, allmän kultur med 

kulturskolan, inbjudan till offentliga arrangemang, både som publik och som ”förband. 

 

Unga i riskzon arbetar vi med som fokusgrupp. 

Tjejer och Pojkar-machokulturen hur får vi alla att trias i vår verksamhet? 
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Alla barn och ungdomar har rätt att ta del av och uppleva kultur.  

Kultur ska vara en integrerad del av barn och ungdomars uppväxtmiljö.  

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i kultur- och fritidsverksamheter.  

Kultur: 

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. 

 

 

Kulturarv: 

Götene kommun ska värna om, vårda och utveckla kulturarvet i syfte att levandegöra 

historien och bidra till att sprida kunskaper om kulturarvet. Kommunen ska fortsätta stödja de 

ideella krafter som finns. Utveckla de historiska besöksmålen genom särskilda 

programaktiviteter. 

  

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.  

Kulturlivet ska vara inbjudande och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla oavsett 

funktionsförmåga att vara delaktiga hela livet. Stödja kulturella och kreativa näringar som 

skapar attraktionskraft.  Stödja nya initiativ som breddar och utökar det kulturella utbudet.  

 

Konst/Kultur 
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.  

  
Kulturskolan: 

 Skapa fler projekt mot ytterskolorna med sångsamlingar på mellanstadiet (de övar 

själva låtarna, vi kommer och kompar på en storsamling), fiol lek på lågstadiet, 

MuMMBA mellanstadiet, etc. 

 Utveckla kulturtrappans verksamhet mot åk 2  

 Vara med och utveckla Torsdagskult på Liljestens  
 


