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Götene kommun presenterar en artikelserie i fem delar för att synliggöra kommunens kvalitet. Tredje delen i serien har tema Delaktighet. 

Vart annat år deltar Götene kommun i en medborgarunder-
sökning. 
2016 års resultat visar att medborgares upplevelse av insyn 
och infl ytande till kommunens verksamhet har ökat sedan 
2014. Det är en positiv trend som kommunens vill se en 
fortsättning på. Kommunens verksamheter ger olika möjlig-
heter till insyn och infl ytande. Ett exempel är hur fritid ung-
dom inom Götene kommun arbetar med infl ytande för unga.

Går´n i Götene – en ungdomlig plats för delaktighet och infl ytande.
Här på den nya fritidsgården Går´n i Götene är unga med och driver verksamhe-
ten. Tillsammans med kommunens verksamhetsledare har de öppet Går´n fyra 
vardagar i veckan, främst för unga i 12-18 års ålder.

Camilla Löfgren Strand, fältfritidsledare: 
-Innan vår start här i vår nya lokal fi ck även boende i samma fastighet möjlighe-

ten att komma till oss och prata om vad vår ungdomsverksamhet syftar till och hur 
den drivs. Det blev bra samtal mellan oss verksamhetsledare, unga och de hyresgäs-
ter som bor här ovanför Går´n i Götene.

Hur väl upplever medborgarna 
att de har insyn och infl ytande 
över kommunens verksamhet?

Catrine Persson, Verksamhetsutveck-
lare vid fritid ungdom: 

-Vi som ungdomsledare lyssnar på 
ungas idéer och försöker hjälpa dem att 
förverkliga det de vill göra. Viktigt är att 
de unga förstår att de själva skapar akti-
viteterna med stöd av oss. Vi har exem-
pelvis hjälpt till att arrangera disco på 
Liljestensskolan, stöttat unga att starta 
dataspelsarrangemang (LAN) eller väg-
lett de som vill starta egna föreningar. 
Nu fi nns det idéer om att starta en bas-
ketförening och någon form av dans-
skola. Sedan är vi förstås de ansvariga 
ledarna här på går´n med alla de aktiviteter unga kan göra här. I vårt demokrati-
arbete skapar vi mötesplatser för ungdomar och politiker att träffas och diskutera 
aktuella samhällsfrågor som berör unga idag. Detta sker i alla kommunens tätorter.

Adis och Anna är två av de ungdomar som ofta besöker Går´n. Varför är det vik-
tigt med infl ytande för unga här på Går´n?
Adis: 

-För att det är till för oss! Det är viktigt att vi ska trivas och vilja komma till fritid 
ungdoms verksamhet, om vi trivs så trivs personalen. Det är kul med infl ytande när 
det gäller fritidsverksamhet att få vara en del i den och få bestämma över vad ung-
domar kan göra i Götene kommun.
Anna: 

-Jag får bestämma mycket och känner mig delaktig i allt som händer här på går-
den. Jag har varit med på alla möten och blivit lyssnad på. Det är viktigt att få vara 
delaktig och påverka verksamheten så att det ska blir bra och trevligt på Går´n.

”Jag har varit 
med på alla möten 
och blivit lyssnad 
på. Det är viktigt 

att få vara delaktig 
och påverka verk-

samheten”

”Det blev bra 
samtal mellan oss 

verksamhetsledare, 
unga och de hyres-
gäster som bor här 

ovanför Går´n 
i Götene”
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