
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITETSREDOVISNING 
 

 

Sektor Kultur o fritid 
 

År 2020



 

  

 
 

KVALITETSREDOVISNING 2020 
 

 
 

 

SAMMANFATTNING AV KVALITETSREDOVISNINGEN 
 

 

Kultur- och fritidsfrågorna spänner över ett brett fält. Arbetet med bibliotek, 

ungdomsverksamhet, kulturskola, föreningsfrågor, kulturarrangemang och kulturarvsfrågor 

pågår fortlöpande. Utvecklingsarbetet har ofta ett längre tidsperspektiv än de åtgärder och den 

ambitionsnivå som planerades för 2020, till exempel när det gäller tillgänglighet och 

barnkonventionen. Kultur och fritids arbete bidrar till en god folkhälsoutveckling och 

förbättrad livskvalitet 

 

Flera av de åtgärder som ingick i sektorns handlingsplan har inte kunnat genomföras på grund 

av Covid-19. Verksamheten har fått ställa om för att anpassa sig till rådande läge. 

Omprioriteringar har fått göras för att stötta upp andra delar av kommunens verksamheter. 

Till exempel har kulturskolans pedagoger under våren arbetat i grundskolan, och en helt 

inställd kulturskole-verksamhet. Under hösten har verksamheten löpt på i en begränsad 

omfattning, där all gruppverksamheten var inställd.  

 

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

utomhus- och fältverksamhet. Under hösten har begränsningen i antalet personer som kan 

samlas gjort att en omfattande gruppverksamhet tagit form. Det har i sin tur lett till en ökad 

delaktighet och engagemang hos ungdomarna.  

 

Alla aktiviteter i biblioteket såsom bokcirklar, läxhjälp, lovverksamhet och andra grupper har 

varit inställda sedan mars månad 2020. Istället har biblioteket erbjudit service via telefon och 

mail, avhämtning av reserverade böcker och beställda bokpåsar och hemleverans med bokbil. 

Biblioteket har även ökat sitt digitala utbud.  

 

Allmänkulturen har ställt in i stort sett samtliga planerade arrangemang.  

Kultur i skolan har också fått ställa in ett antal kulturaktiviteter.  

 

Fritid-förening har haft mycket kontakt och dialog med föreningar utifrån Covid, med stöd 

och rådgivning om bidragsansökningar och annat. Periodvis har idrottsanläggningarna varit 

stängda på grund av restriktioner, vilket gett ekonomiska konsekvenser i form av uteblivna 

hyresintäkter. 

 

Sektor kultur- och fritid har många intressanta utvecklingsområden att arbeta med, och det är 

inspirerande att arbeta för och tillsammans med Götene kommuns invånare, unga som gamla. 

 

Sammantaget så arbetar vi med en rad olika områden inom vår sektor vilket gör det svårare att 

sammanfatta ett gemensamt resultat. Snittet på måluppfyllelsen avseende de önskvärda 

resultat som eftersträvades har sektorn bedömt till medel/hög.  



 

  

Grundfakta om verksamheterna 
 

Sektor Kultur och fritid innefattar  

 

 Fritid/förening  

 Fritid/ungdom 

 Kulturskola  

 Bibliotek 

 Kultur i skola/förskola  

 Allmänkultur   

  

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

som med den löpande verksamheten.  

 

Sektorn möter många av våra kommuninvånare i deras vardag. Som besökare på 

fritidsgården, som låntagare/användare av biblioteket, som elev på kulturskolan, som publik 

på kulturarrangemang. Personalen har ett genuint intresse av att ge kommuninvånarna ett rikt 

och varierat kultur- och fritidsutbud.  

 

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

för människors mervärde och trivsel. 

 

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.   

 

Kvalitetsredovisningen ska redovisa hur de politiska målen har uppnåtts och hur kvaliteten 

har säkrats genom det systematiska kvalitetsarbetet.   
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

 
Viktiga resultat 

 

 

 

Fritid-ungdom 
 

UNF:s (Ungdomens Nykterhetsförbund) kommunrankning 2020 

234 av 290 kommuner deltog i årets enkätundersökning med fokus på fyra teman: 

mötesplatser, aktiviteter för unga, inflytande i kommunen, och alkohol- och drogprevention. 

Kommunsvaren har kompletterats med insamling av uppgifter från olika myndigheter och 

organisationers databaser. 

 Totalt kom Götene kommun på plats 22 av de 234 kommunerna som deltog i 

enkätundersökningen. 

 

 Mötesplatser/fritidsgårdar/öppettider; Här var Götene kommun bäst på att erbjuda 

nyktra och kostnadsfria mötesplatser med 96 poäng av 100, genomsnitts-

kommunen hade 51 poäng. 

 

 Inflytande över ungas fritid; Götene kommun fick 60 poäng, genomsnittskommun 

ca 30 poäng. 

 

 Götene kommun har dessutom fått höga poäng på antalet fritidsgårdar och 

innehållet i verksamheten (nästan full pott) samt att vi jobbar aktivt med 

barnkonventionen. 

 

 Fritidsaktiviteter/fritidsgårdar/kulturverksamhet/idrottsanläggningar för ungdomar; 

Götene kommun fick 50 poäng av 100, genomsnittskommun 55 poäng. Detta 

område kommer vi att jobba vidare med inom ramen för utredningen om 

ungdomars situation i Götene. 

 

Nedanstående statistik är hämtad från KEKS, ett kvalitetsverktyg för fritid-ungdom. 2020 är 

första året med helårsstatistik. 

 

 Besöksantalet inom all ungdomsverksamhet 2020 är: 7807  

 Fritid-ungdom har genomfört 309 aktiviteter 2020 

 Ungdomsproducerad tid: 93,15 timmar (tid där ungdomar planerat och styrt verksamheten 

själva) 

 Populäraste besöksdagar i turordning: högst - fredagar, tisdagar, torsdagar, onsdagar, 

måndagar och lägst helg (kan bero på att vi inte erbjuder så många helgaktiviteter) 
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Fritid-ungdom har under 2020 arbetat aktivt med att öka tjejers deltagande i verksamheten. 

Omställningen till mycket mer utomhusaktiviteter under Covid-19 påverkade tjejernas närvaro 

negativt. Arbetet med en jämnare könsfördelning fortsätter under 2021. 

20 208

1 558

3 998

1 594

335
94

Åldersfördelning i Fritid-ungdoms verksamhet

1-6 år 7-9 år 10-12 år 13-15 år 16-19 år >20 år ej uppgiven

37,0%

63,0%

0,1%

Könsfördelning 2020

Tjejer Killar Binära

35,1%

64,9%

0,0%

Könsfördelning 2019

Tjejer Killar Binära
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Bibliotek 
 

Biblioteket redovisar detta året siffror för lån exklusive omlån samt lån inklusive omlån. Detta 

beror på covid19-situationen och det faktum att bibliotekslokalen varit stängd och låntagarna i 

större utsträckning har lånat om sina böcker istället för besöka biblioteket för att återlämna 

och låna nytt. 

 

Biblioteket har sedan sista veckan i mars 2020 när Boken kommer infördes haft ett 

medelvärde av 72 inskrivna låntagare, varav många har bokleverans varje vecka. Sammanlagt 

har vi under 2020 kört 485 mil och många böcker.  
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Lån per invånare

44215

46493

43000

44000

45000

46000

47000

Totalt antal  medier 2019 Totalt antal medier 2020

Totalt antal medier (böcker, filmer, tidskrifter, e-böcker med mera)
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Kulturskola 
 

 

Utbud av kurser 

  

 Musik (terminskurser, vuxenkurser och kortare 10-veckorskurser) 

 Teater (terminskurs) 

 Dans (terminskurs) 

 Toot-kurser på fritids i Lundabyn samt Källby Gård, upp till åk 2.  

 

 

 

 
*4 vuxendeltagare, 5 LSS-deltagare 

 

Trots utmaningar med Covid-19 så har kulturskolan arbetat aktivt och utåtriktat för att behålla 

och locka nya elever vilket gett ett gott resultat. 
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Öppen verksamhet inom grundskolan 

 Stråkrytmik Ljungsbackensskolan förskoleklass  

 Bleckblås Prästgård skola  

 Stråkrytmik Hällekis under vt 20 

 

Höst 2020: 1904 träffar (första termin med statistik StudyAlong) 

 

 

Evenemang 

Konserter med publik, ex Muminföreställning och konserter på äldreboende.  

 

Höst 2020: 452 deltagare  

 

 

Allmänkultur 
 

Kulturarrangemang 

 

 
 

 

Arrangörsstöd 

 2020 är första året med arrangörsstödet. 

 3 ansökningar kom in, totalt beviljades 20 000 kr  
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Kultur i skolan/förskolan 
 

 
I Götene bor det 2 615* barn i åldern 3–19 år. (*SCB 2018-12-31) 

 

Konstformer som barnen tagit del av  

1. Teater 

2. Litteratur 

3. Natur och kulturarv 

4. Film media 

5. Dans 

6. Musik 

 

Med statligt stöd inom ramen för Skapande skola har eleverna även tagit del av konst- och 

dansaktiviteter.  

 

 

Utnyttjandet av regionala arrangörsstödet 

 
 

2020 fanns 65 375 kr avsatta till Götene kommun.  

Med omkostnadsstödet och möjligheten att överäska betalades totalt ut 171 375 kr till Götene.  
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Fritid-förening 
 

Kommunala aktivitetsbidrag (LOK-stöd) 

 
 
Lokala aktivitetsbidraget söktes av 2017-2018 av 25 föreningar, 2019 av 26 föreningar.  

Trenden med deltagartillfällen går stadigt nedåt, vilket beror på många olika faktorer. 

Redovisningen av deltagartillfällen för 2020 sker i februari 2021. 

 

Anläggningar, uthyrning i gymnastiksalar och idrottshallar 

 
 

 

Studieförbund 

 
Kommunsammandrag för 2020 redovisas i juni 2021. 
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Särskilda kvalitetshöjande insatser 
 

 

 All personal har genomgått utbildning i Barnkonventionen för att kunna implementera 

lagstiftningen i verksamheten. 

 Workshop i tillgänglighet tillsammans med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 

Götalandsregionen. 

 Fältfritidsledarna har fältat i större utsträckning för att nå ungdomar på deras egna arenor 

och vara tillgängliga trygga vuxna personer. 

 Fritid-ungdom har utvecklat och utökat gruppverksamheten för att vara mer flexibla 

utifrån ungdomarnas önskemål på aktiviteter och för att kompensera begränsat antal 

besökare till lokalerna. 

 Biblioteket har ordnat med hemleverans av böcker till kommuninvånare över 70 år.  

 Biblioteket erbjuder två nya digitala tjänster: Viddla (filmstreaming) och Pressreader 

(dagstidningar och tidskrifter på nätet). 

 Lovverksamhet har bedrivits i Coronaanpassad form och dessutom med nya samarbeten 

och med nya samverkanspartners som till exempel Platåbergens Geopark, Götene 

fornminnes- och hembygdsförening och Vänermuseet. 

 Kulturskolan har börjat erbjuda vuxenundervisning. 

 

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

brasslek. 

 Kursutbudet på kulturskolan har utökats. 

 Inredningen i kulturskolans aula har förnyats för att vara en välkomnande plats som en 

trivsam konsertscen och arbetsmiljö. 

 Skapat nya samarbeten under sommarlovet med nya samverkanspartners som till exempel 

Platåbergens Geopark, Götene fornminnes- och hembygdsförening och Vänermuseet. 

 

 Alla rutiner kring bokning och nyttjande av konstgräsplanen har kommit på plats. 

Fotbollsföreningarna har startat en bokningsgrupp tillsammans med fritid-förening.  

 Sektorn har på många olika sätt arbetat för en ökad digitalisering och med att erbjuda ett 

ökat innehåll i sociala medier och på hemsidan: 

 Information om Coronastöd till kultur- och föreningslivet har samlats på kommunens 

hemsida. 

 Konstinventering och digitalisering av kommunens konstinnehav. 

 Utbildning i webbdirektivet. 

 Biblioteket har utökat innehållet i sociala media med till exempel boktips, 

författarbesök och julkalendrar. 

 Kulturskolan har infört ett digitalt system, StudyAlong att höja skolans kvalitet i både 

undervisning och administration. 
 

 

 



 

 13 

Utvärdering av handlingsplan  
Sektor Kultur och fritid 2020 

 

 
NÄMNDENS 

VERKSAMHETSMÅL 
2020-2022 

 
 

FÖRVÄNTAT RESULTAT 
Detta resultat vill vi nå/detta 

är vårt förväntade läge 

 

PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder har vi 

gjort som leder till vårt 
förväntade läge/resultat 

ANALYS/SLUTSATS 
Har det blivit som 

förväntat? Varför eller 
varför inte? Sök orsaker, dra 

slutsatser 

MÅL- 
UPPFYLLELSE 

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 kommun-

invånare inom 

befintlig 

ekonomi. 

 

Kommunens 

invånare ska 

känna tillit till att 

verksamheten 

håller hög kvalitet 

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 

fritidsaktiviteter och 

kultur. 

 

Kulturarrangemang var 

planerade för ett 

varierade innehåll med 

hög kvalitet. 

 

Inom fritidsområdet 

arbetade vi med att 

skapa en god trivsel och 

trygghet inom 

fritidsområdet och inom 

vår senaste anläggning 

konstgräs.  

 

 

 

 

 

 

Biblioteket har arbetat 

för att lokalen och 

medieutbud ska 

Få arrangemang har 

kunnat genomföras, 

de som genomförts 

har hållit hög kvalité  

 

Verksamma 

föreningar inom 

fritidsområdet stod 

inför många 

förändringar under 

våren, då fanns vi där 

och stöttade och 

informerade. 

En enkät vi gjort i V6 

visar att man vet var 

man hittar oss vi 

frågor och stöd. 

 

Bibliotekslokalen har 

varit stängd största 

delen av 2020. 

 

 
3=medel/hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3=medel/hög 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kvalitetsarbete bedrivs 

gemensamt inom V6 

och inom 

kommunalförbundet 

Skaraborg.  

 

 

 

Utveckla vårt arbete 

med trygga, kreativa 

och drogfria 

mötesplatser för barn 

och ungdomar som 

bjuder in till 

delaktighet och 

inflytande.  
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anpassas för ett ökat 

digitalt användande, för 

att på så sätt hålla 

biblioteket levande i 

samklang med 

samhällets utveckling.   

 

 

Ungdomsaktiviteterna 

har varit varierade med 

stort ungdomsinflytande 

och delaktighet. 

 

Fritid-ungdom har haft 

Barnkonventionen i 

fokus och har försökt 

behålla kvalitén i 

verksamheterna trots de 

”väggfria” 

mötesplatserna. 

Verksamheten har 

anpassats och 

bedrivits på andra 

sätt. Tjänster på 

distans som bokbilen 

och bokpåsar har 

införts.  

 

Från mitten av mars 

flyttade Fritid-

ungdoms 

verksamheter utomhus 

på grund av Covid-19. 

Större arrangemang 

ställdes in men 

ersattes av fler tema-

gruppaktiviteter med 

färre antal ungdomar. 

Fritidsledarna fältade 

oftare och tog kontakt 

med ungdomarna i 

samhället.  

 

Fritidsledarnas ledord 

tillit, trygghet och 

vara trygga vuxna har 

stärkts än mer.  Att 

jobba med delaktighet 

och inflytande är 

minst lika viktigt i 

kristider. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3=medel/hög 
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Kulturskolan fick 

stänga i mars till juni 

på grund av att 

personalen behövdes 

på grundskolan. Innan 

dess arbetade 

kulturskolan med 

trygghet och trivsel 

och jämlikhet samt 

barnkonventionen. 

 

 

 

 

 

 
3=medel/hög 

 

En kommun som 

är attraktiv att 

bo, besöka och 

verka i. 
 

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 skapar goda 

möjligheter för 

invånare och 

besökare i 

kommunens alla 

3, 4 ,5, 

10, 12 

Kultur och fritids 

verksamheter ska vara 

relevant, 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 

Genomfört workshop om 

tillgänglighet.  

 

Vi har haft regelbunden 

samverkan med fritid- 

och kulturföreningar för 

att öka relevans, intresse 

och angelägenhet. 

 

Kulturskolan har infört 

den digitala plattformen 

StudyAlong, där vi kan 

ha videosända lektioner 

och all kontakt sker via 

plattformen. 

 

Kulturskolan har börjat 

erbjuda 

vuxenundervisning. 

 

Hela kultur- och 

fritidssektorn har 

prioriterat barn- och 

ungdomsaktiviteter 

när vuxendelen inte 

kunnat genomföras 

inom sektorn. 

 

 

Kulturskolan fick 

stänga på grund av att 

personalen behövdes 

på grundskolan, och 

vi arbetade aktivt med 

skolelever i hela 

kommunen. 

 

 

 

 

 
3=medel/hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3=medel/hög 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kompetensutveckling 

för all personal för att 

öka invånarnas digitala 

delaktighet. 

  

 

Säkerställa den fysiska 

tillgänglighet till de 

lokaler där vi bedriver 

verksamhet. 

 

Målgruppsanalys och 

publikarbete. 

 

 

Implementering av 

Barnkonventionen; 

skapa strukturer och 

arbetsformer  
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delar till att ha ett 

gott liv genom en 

meningsfull fritid.  

 

Barns och 

ungdomars fritid 

ska prioriteras 

 

Vi har infört 

arrangörsstöd, samt 

inlett arbete med 

evenemangsstrategi. 

 

Arbetet med att 

digitalisera 

bibliotekslokalen och 

medieutbudet har 

fortgått. 

 

Pressreader har införts, 

ny E-boksleverantör. 

Streamingtjänsten 

Viddla där man 

streamar film digitalt. 

 

Fritid-ungdom har 

jobbat för att få fler 

tjejer till mötes-

platserna.  

Utökat antal träffpunkter 

för unga med 

funktionsvariationer. 

Fångat in ungdomar i 

riskzon i olika 

temagrupper.  

Fältat runt om i Götene 

kommun flera kvällar i 

veckan eller när extra 

behov uppstått. 

 

Få arrangemang har 

kunnat nyttja bidragen 

på grund av Covid-19. 

 

 

Projekt Stärkta 

bibliotek och Digidel 

har fortgått, men i lite 

långsammare tempo 

på grund av mycket 

kring Covid19. 

 

 

 

 

 

 

Fritid-ungdom har 

anpassat sig maximalt 

för att kunna erbjuda 

en meningsfull 

fritidsverksamhet för 

ungdomar i Covid-19 

tider. 

 

Fritidsledarna har 

varit efterlängtade 

bland ungdomarna då 

vuxna medborgare 

saknats i samhället 

kvällstid. 

 

 
2=medel/låg 

 
 
 
 
 
 
 

2=medel/låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4= mycket hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Demokratin 100 år i 

fokus 2021. 

 

Utveckla kulturutbudet 

genom samverkan och 

stöd till andra 

arrangörer.  

 

Friluftsliv i fokus 

under friluftslivets år 

2021. 

 

Sektorsövergripande 

samverkan med 

gestaltad livsmiljö och 

offentlig konst. 
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Erbjudit Go´ och gla´ 

lördagar med hälsa- och 

rörelsetema utomhus för 

ungdomar med 

funktionsvariation. 

 

Många aktiviteter har 

genomförts i 

skateparken hela våren 

och sommaren där både 

yngre barn och 

ungdomar varit med, 

ibland hela familjer.  

 

Feriearbetet ”Unga 

Kommunutvecklare” 

genomfördes med gott 

resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2=medel/låg 

 

 

 

 

 

 

 
4= mycket hög 

 

 

 

 

 

 

 
4= mycket hög 

 

En klimat- och 

miljösmart 

kommun. 

 

Invånare ska ges 

tillgång till 

information för 

att kunna agera 

för en god miljö 

och hållbar 

utveckling. 

 

13, 16, 

11 

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. 

 

Hålla ett uppdaterat 

mediebestånd i detta 

ämne såväl som i andra 

ämnen.  

 

Hela sektorn 

uppmärksammar 

speciella dagar/veckor 

med miljö som tema.  

Vi kan bli bättre på att 

uppmärksamma 

miljöfrågor under 

temaveckor digitalt. 

 

Många funderingar 

och försök till att vara 

mer aktiva digitalt, för 

att minska onödig 

miljöpåverkan.  

 
2=medel/låg 

 

 

Arbeta med klimatmål 

under 2021. 

 

Kompetensutveckling 

 

Återspeglas genom 

programplanering och i 

verksamheten. 
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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, 17 12 Götenes fritid/ kulturliv 

är byggt i samverkan 

mellan ideella krafter, 

föreningsliv, 

folkbildning, 

entreprenörer och 

kommunens 

verksamheter.  

 

Vara lyhörd för vad som 

händer i omvärlden på 

olika plan för att kunna 

svar upp mot behov där 

vi har resurser och 

kompetens för att bidra 

till utveckling. 

 

 

 

 

Hela sektorn har ett 

nära samarbete med 

kommunens föreningar 

och folkbildningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har många 

samverkansytor där vi 

blir involverade. I 

några fall har vi inte 

kommit med i tid för 

att föra in kulturens 

perspektiv. Vi behöver 

tydliggöra kultur- och 

fritidsenhetens roll i 

utvecklingsfrågor.  

 

Vi har stöttat 

föreningslivet och 

kulturlivet genom 

information om olika 

stöd, skickat ut 

förfrågningar om stöd 

på olika sätt och vi 

har haft en nära 

kontakt med 

föreningslivet. 

I samverkan med V6 

har vi genomfört en 

enkät för föreningarna 

Resultatet påvisar 

föreningarnas behov 

och att de har ett gott 

stöd i oss på Kultur o 

fritid. 

 

 
 
 

4= mycket hög 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3=medel/hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv arbete med 

kulturella näringar 

genom olika projekt. 

 

 

Stärkt samverkan med 

studieförbund. 

 

Friluftsliv i fokus 2021 

i ett nära samarbete 

med föreningsliv och 

skola. 
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Vi samverkat med 

föreningslivet på olika 

arrangemang. 

 

 

Få arrangemang har 

kunnat äga rum på 

grund av Covid-19 

 

 
1=mycket låg 

     Sammanvägd 

bedömning av 

respektive 

verksamhetsmål
3=medel/hög 
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SAMMANTAGEN ANALYS - UTIFRÅN BÅDE DET SYSTEMATISKA 
KVALITETSARBETET OCH HANDLINGSPLANEN 

 

 
Coronapandemin överskuggar all verksamhet för sektorn under 2020. Den har inneburit att 

mycket av verksamheten fått anpassas och ställas om för att kunna bedrivas på ett tryggt och 

säkert sätt. Viss verksamhet har helt fått stängas och ställas in. 

 

Hela sektorn har varit väldigt flexibel och anpassningsbar i sina verksamheter. Personalen har 

varit mycket engagerad för att kommuninvånarna så långt som möjligt ska erbjudas alternativ 

och anpassad verksamhet. 

 

Fritid-ungdom fick tidigt ställa om verksamheten med mer utomhusaktiviteter, och har under 

hösten inriktat sig på en verksamhet där ungdomarna samlas i mindre grupper med mer styrda 

aktiviteter. Ungdomarnas engagemang och inflytande har ökat. Omställningen har inneburit 

en övergång från den traditionella gårdsverksamheten till ett nytt arbetssätt som till viss del 

kommer att behållas efter pandemin. 

 

Unga kommunutvecklare blev en lyckad satsning, och ungdomarna har under hösten fått 

fortsatt uppdrag med att arbeta med Drömmen om Götene.  

 

StudyAlong har gett Kulturskolan möjlighet att snabbt kommunicera med eleverna och deras 

vårdnadshavare. Det har också inneburit en stor kvalitetshöjning i samband med anmälningar, 

schemaläggningar, underlag och statistik etc. 

 

Projekt Stärkta bibliotek (2019-2021) har inneburit att biblioteket kunnat tillmötesgå 

användarnas önskemål om tysta läsplatser i Västgötarummet och en mysigare barnavdelning. 

Biblioteket har också inom ramen för projektet arbetat med digitala tjänster och teknisk 

utrustning. På grund av covid19-situationen har inte utrustningen kunnat testas av 

allmänheten ännu, men de digitala tjänsterna Pressreader och Viddla är tillgängliga och 

fungerar bra.  

 

Projekt Digidel tillsammans med medborgarkontor och växel med syftet att hjälpa fler 

invånare att bli digitalt delaktiga, har fortsatt under året men tappat fart på grund av covid19-

situationen.  

 

Biblioteket ansökte och fick 50.000 kr av Förvaltningen för kulturutveckling, för att kunna 

utveckla arbetet med kommunens skolbibliotek. I korthet är projektets mål att biblioteket och 

skolorna samverkar för att säkra likvärdigheten på skolbiblioteken, öka elevernas källkritiska 

förmåga och informationskompetens, att skolbiblioteken bemannas av fackutbildad 



 

 21 

bibliotekarie och att hitta former för ett långsiktigt samarbete som förankras väl i kommunala 

styrdokument. Arbetet med detta fortsätter under 2021.  

 

Biblioteket arbetar läsfrämjande både för barn, unga och vuxna. Covid19-situationen har 

försvårat detta arbete avsevärt, men också blivit ett uppsving för läsfrämjande arbete gentemot 

den äldre målgruppen. Biblioteket har arbetat mycket med Boken-kommer, som är en service 

för låntagare över 70 år där biblioteket tar emot önskemål om böcker och sedan kommer hem 

till låntagarna med bokpåsar. Biblioteket har sedan sista veckan i mars 2020 när Boken 

kommer infördes haft ett medelvärde av 72 inskrivna låntagare, varav många har bokleverans 

varje vecka. Sammanlagt har vi under 2020 kört 485 mil och många böcker.  

 

Simhall som finns i centrala Götene bedrivs idag på entreprenad. Simhallen är byggd på 70-

talet och under de senaste åren har det gjorts ett antal utredningar som visar på att 

anläggningens status är dålig. Husets livslängd är på väg att ta slut. Under 2020 tillsattes en 

simhallsberedning med tjänstemän och politiker. Frågan om simhallens framtid har 

diskuterats i fullmäktige, därefter tillsattes en styrgrupp som ger simhallsberedningen 

uppdrag. Utredningar har gjorts av service- och teknik och extern konsult av simhallens 

status. Utredningen fortsätter 2021. 

 

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

dock påverkas utvecklingsarbetet mycket av simhallsfrågan. 

 

Arrangörsstödet som infördes i början på 2020 har inte kunnat utnyttjas fullt ut på grund av 

Covid-19. Det har heller inte varit möjligt att marknadsföra det och uppmuntra arrangörerna 

att använda det. Att få fler aktiva kulturarrangörer är en långsiktig målsättning som vi arbetar 

vidare mot.  

 

Allmänkulturen arrangerar ett varierat kulturutbud utifrån gällande förutsättningar med en 

liten budget för programläggning och få personella resurser.  

 

Det finns inte någon given kulturscen, utan många arrangemang genomförs i lokaler som har 

andra egentliga ändamål. Det medför ett merarbete vid arrangemangen och en begränsning av 

vilka kulturarrangemang som kan genomföras om de kräver ändamålsenliga lokaler och större 

ekonomi.  
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UTVECKLINGSOMRÅDEN  
 

 

 

Sektorns övergripande utvecklingsområden 
 

Barnkonventionen 

Fortsatt arbete med att implementera barnkonventionen i verksamheterna. 

 

Friluftsåret 2021 

 

Demokratiåret 2021, med Götene 50 år 

Stärka medborgarnas digitala kunnande för en levande demokrati.  

 

Förbättrad fysisk tillgänglighet  

Lokalutredning för kultur- och fritid har med den fysiska tillgängligheten i 

utredningen. 

 

Förbättrad digital tillgänglighet  

Stärka kommuninvånarnas digitala delaktighet  

Anpassning utifrån webbdirektivet 

Kompentensutveckling för all personal i digital kompetens med fokus på sociala 

media.  

 

Kommunikation 

Utveckla kommunikation med våra olika målgrupper.  

 

Fokusområde ungas situation i Götene  

Torsdagskult 

LUPP 

Unga kommunutvecklare  

Arbeta med skolbiblioteken  

Läsfrämjande arbete 

 

 

Arrangörsutveckling 

Utveckla arrangörskapet hos arrangerande grupper och föreningar genom 

arrangörsstödet och gemensamma nätverk. 

 


