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Vår Vision 

Vår vision är Bo i Götene, lev i världen. Den är ett uttryck för vår vilja att skapa goda livsmiljöer, samtidigt som vi vill utveckla samverkan med om-

världen på ett hållbart sätt.  

De strategiska målen 2020- 2022 

Visionen har brutits ner i strategiska mål som är politiskt prioriterade under mandatperioden. Utifrån de strategiska målen fastställer nämnderna/bo-

lagsstyrelser verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för sitt verksamhetsområde för mandatperioden. 

I uppföljningen redovisas varje strategiskt mål var för sig samt till vilket eller vilka av de globala målen de är kopplade till. Där beskrivs vilka resultat 

som nåtts utifrån sektorernas redovisning i form av antingen en skriven redovisning eller ett mått. Med hjälp av en färgskala visas hur långt arbetet 

har nåtts med respektive åtgärder kopplade till nämndernas indikatorer utifrån det arbete som genomförts fram till 31 december 2020. Nämndernas 

indikatorer återfinns i respektive sektors kvalitetsredovisning, se kommunens webb, kommun och politik, om kommunen, styrning och kvalitet. V 

Färgskala bedömning: 

Grön 4 – Vi har genomfört åtgärden   

Gul 3 – Vi är på god väg att genomföra åtgärden   

Orange  2 – Vi har en bra bit kvar tills vi genomfört åtgärden 

Rött 1 – Vi har inte åtgärdat 

Vit  0 – Mått/statistik saknas, gammalt mått eller ändrad metod. Ej uppföljningsbart. 

 

 

 

 

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 globala mål för att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljö-

mässigt hållbar utveckling. Götene kommun har en tydlig politisk viljeinriktning att implementera Agenda 2030. De strategiska målen ska ha en 

tydlig koppling till de globala målen. 
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Uppföljning av de strategiska målen 2020 

Strategiskt mål: Ökad nytta för alla kommuninvånare inom befintlig ekonomi 

Sektor Verksamhetsmål Indikator 
antal 
 

Uppföljning/analys  Färg-
bedömning  
Skala 0-4 

 
 

Barn och utbild-

ning 

Barn, elever och 

vårdnadshavare ska 

känna tillit till att ut-

bildningen håller 

hög kvalitet. Barn 

och elever ges möj-

lighet att utvecklas 

mot målen, så långt 

som möjligt, utifrån 

sina förutsättningar. 

2 Arbetet med normer och värden är en pågående 

process i förskolan. Alla förskolor har arbetat 

fram likabehandlingsplaner som följs upp i re-

flektionsprotokollen. Rektorerna ser att pedago-

gerna är mer medvetna om vikten av att före-

bygga och främja i det dagliga arbetet. Anmälan 

om kränkningar har ökat. Det finns högre med-

vetenhet hos pedagogerna att dokumentera och 

reagera över kränkningssituationer. I utvärde-

ringen av Normer och värden behöver rutiner för 

det åtgärdande arbetet utvecklas. Pedagogista har 

genomfört handledning på tre av fem fritidshem. 

Detta har blanda annat lett till utvecklade lärmil-

jöer. I grundskolan har 4 kommunövergripande 

lärarträffar genomförts, varav en under vt. Träf-

farna har ökat samsynen i betygssättning och be-

dömning. Samsynen i undervisningen mellan 

stadierna har ökat. Samverkan med fritidshem-

men har kommit olika långt på skolorna. För att 

komma vidare krävs en planering för samtal, en 

organisation. (Skala 3, gul) 

Gul 3 
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Kultur och fritid Kommunens invå-

nare ska känna tillit 

till att verksamheten 

håller hög kvalitet.  

 

1 Vi har i alla våra verksamheter ett mål att arbeta 

för att alla invånare ska känna sig trygga när de 

är i våra verksamheter. Vi arbetar med ”Vi-klart” 

och tydlighet samt med information i flera kana-

ler för att man ska känna till vad vi göra och hur 

vi arbetar. 

Vi håller god kvalité på våra evenemang och vi 

tillhanda håller en god variation. (Skala 3 gul) 

Gul 3 

 

 

 

 
Omsorg Alla brukare inom 

socialnämnden ska 

erbjudas en me-

ningsfull vardag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Utbudet av aktiviteter har minskat på grund av 

pandemin. Besöksförbud på äldreboenden, 

stängning av Träffpunkter, demensdagvården 

och Café Heléna medförde konsekvenser för de 

äldre och funktionshindrade, saknaden av mötes-

platser är stor och personalen upplever en ökad 

passivitet hos de äldre. Aktiviteterna anpassades 

i möjligaste mån utifrån gällande restriktioner. 

Aktiviteter erbjöds utomhus såsom musik, 

gympa och annan underhållning, vilket har varit 

mycket uppskattat. Bristen på aktiviteter visade 

sig dock i socialstyrelsens brukarundersökning 

där aktiviteter på äldreboende fick ett lågt betyg, 

54 % nöjdhet jämfört med riket 61 %. Däremot 

är brukarna sammantaget mycket nöjda med 

äldreomsorgen 91 % nöjdhet på äldreboende och 

93 % i hemtjänst, över riket i båda fallen. En ny 

satsning inom daglig verksamhet gjordes ”Ta 

och Ge” (återvinning, renovering av möbler och 

samordning av IT-utrustning) som har bidragit 

Gul 3 
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Användningen av 

välfärdsteknik och 

digitalisering ska 

öka för brukarens 

självständighet och 

medföra effektivare 

arbetsmetoder 

 

till ett meningsfullt arbete för brukarna inom 

funktionshinderområdet. (Skala 2, orange) 

 

Många nya satsningar har genomförts som med-

fört effektiviseringar och ökad självständighet 

för brukarna, ett av dem är Tovertafel (interaktivt 

spel som stimulerar till fysisk och kognitiv akti-

vitet) som är mycket uppskattat bland brukarna 

inom äldre- och funktionshinderområdet. Hem-

tjänsten har infört nyckelfria lås som har medfört 

en ökad säkerhet och effektivitet. Ökat använ-

dande av digitala möten inom alla verksamheter 

har medfört tidsbesparingar och minskade resor. 

Införandet av digitala signeringslistor för delege-

rade HSL-uppgifter har förbättrat både kvalitet 

och säkerhet samt sparat tid. Ökat användande av 

appar och I-pads som hjälpmedel till brukarna, 

har ökat deras självständighet. (Skala 4, grön) 

Samhällsbyggnad Mer resurseffektiv 

verksamhet 

5 Samhällsbyggnadsenheten ansvarade för att ge-

nomföra en Byggrättutbildning i februari 2020 

för företag inom byggsektorn. Utbildningen är 

genomförd där många deltagande externa intres-

senter deltog. Byggrättutbildningen genomfördes 

på ett resurseffektivt sätt och med god ekono-

misk hushållning. (Skala 4 grön). 

 

Samhällsbyggnadsenheten deltar för att ha ge-

mensamma miljö- och bygglovsnämndsmallar 

till politiken för tjänsteskrivelser med beslutsför-

slag och att de införs inom V6.  Miljö- och bygg-

Gul 3 

 

 



     

    

 

6 

 

 

 

 

lovnämnden använder mallarna som är fram-

tagna för Evolution. Ett införande har samord-

nats inom V6 med en funktion så att de ska fun-

gera mellan systemen Vision och Evolution 

(Skala 3 gul). 

 
Ledning och stöd Mer resurseffektiv 

verksamhet 

4 Ökad digitalisering genom att vi utvecklat och 

infört nya e-tjänster inom flera områden som lö-

nehantering samt ansökningar gällande: kommu-

nal vigsel, skolskjuts, färdtjänst, parkeringstill-

stånd. Ny e-tjänstplattform inom V6 är införd 

som utgår från det gemensamma e-tjänstekon-

toret i Lidköping. 

Samverkansområdena inom Västra 6 har ökat 

exempel på detta är upphandling av ekonomisy-

stem, införande av gemensam systemförvalt-

ningsmodell/organisation för ärendehanterings-

systemet. Gemensam lösning för videomöten 

togs fram under våren och har använts för 

nämndsmöten under Covid-19. Att samverkan 

sker inom V6 innebär minskad sårbarhet, effekti-

visering och ökad kompetens. 

 

Gul 3 

 

 

Måluppfyllelse   2020 
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Strategiskt mål: En kommun som är attraktiv att bo, besöka och verka i 

Sektor Verksamhetsmål Indikator 

antal 

Uppföljning/analys  Färgbedöm- 

ning  

skala 0-4 
 

 

Barn och utbild-

ning 

Barn och elever ska 

ges förutsättningar 

som främjar det livs-

långa lärandet. 

 

2 Uppföljningarna visar att barnens delaktighet i 

sitt lärande och utforskande ökat. I handled-

ningen/reflektionen med pedagogista och speci-

alpedagog lyfts frågor som leder till att pedago-

gerna skapar förutsättningar för en ökad delak-

tighet och inflytande för barnen i utbildningen.   

 

Handledning från EHT-team kring elevers soci-

ala, kognitiva utveckling och inlärning har lett 

till att pedagoger ser på sina miljöer, på elever-

nas utveckling och inlärning på ett annat sätt, 

framförallt bland de som inte är utbildade fri-

tidspedagoger.  EHT handleder även arbetslagen 

Gul 3 

 

Kommentar:  
Vi är på väg att nå målet. Ett utvecklings- och förbyggande arbete pågår inom alla sektorer för att effektivisera och ge medborgarna 

en ökad nytta. Pandemin har dock påverkat alla verksamheter mer eller mindre med stängningar av vissa verksamheter, besöksförbud 

på äldreboenden och att planerade aktiviteter och åtgärder skjutits upp. Positiva effekter som pandemin medfört är en kraftig ökning och 

utveckling av digitala möten som har medfört tidsbesparingar och minskade resor. Målet bedöms som helhet gult. 

Fortsatt arbete kommande år: Under kommande år kommer utvecklingsarbetet att fortsätta för att effektivisera och ge ökad nytta för 

medborgarna. De aktiviteter som fått stå tillbaka på grund av pandemin kommer att återupptas i takt med att Folkhälsomyndighetens 

restriktioner tas bort. 
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i grundskolan. Flera skolor har NPF-utrustat 

klassrummen. Arbetet börjar ge goda resultat för 

grupper och elever.  Alla enheter följer rutinen 

På uppföljningen uppger alla rektorer att rutinen 

är tydlig men att den är krävande. Rutinen ger ti-

dig kontakt med vårdnadshavare vilket är 

mycket viktigt i arbetet att skapa tillit och förtro-

ende till både elev och vårdnadshavare för att 

främja närvaro. (Skala 3, gul) 

Kultur och fritid Alla kommuninvå-

nare ska kunna ta 

del av och/eller vara 

en del av kommu-

nens fritid och kul-

turliv; både som 

passiv åskådare och 

aktiv deltagare. 

 

Vi skapar goda möj-

ligheter för invånare 

och besökare i kom-

munens alla delar 

till att ha ett gott liv 

genom en menings-

full fritid. Barns och 

ungdomars fritid ska 

prioriteras 

 

2 Vi är väldigt nöjda att vi har kunnat skapa en 

meningsfull fritid till så många barn och unga 

sommaren 2020 med så små medel och svåra ut-

maningar. Vi har fått med oss föreningsliv och 

kultur o natur. 

 

 

 

Vi har samverkat med föreningsliv och andra 

kommuner samt haft fält ute på kvällarna för att 

öka vuxen närvaron ute som stöd för unga.  

Vi har haft digitala träffa med ungdomar. Vi har 

haft öppet för 6 ungdomar i taget styrda evene-

mang eller bokningsbara träffar.(Skala 3, gul) 

 

 

Gul 3 
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Omsorg Brukarna känner 

trygghet med social-

nämndens insatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 LSS-boenden och äldreboenden har skapat tyd-

liga rutiner för att öka tryggheten hos brukarna, 

inom hälso-och sjukvården har sjuksköterskans 

ansvar tydliggjorts för patienterna, trygghetsfrå-

gor har lagts in i genomförandeplanen inom dag-

lig verksamhet, anhörigsamordnaren har lagt in 

tid för akuta samtal. Personalen upplever dock 

att pandemin har medfört en ökad otrygghet hos 

en del brukare. Trots detta är det bra resultat för 

trygghet i den nationella brukarundersökning, 93 

% nöjdhet i äldreboende (riket 87 %) resp. 88 % 

i hemtjänst (riket 86 %). (Skala 4 grön). 

Det inplanerade arbetet med värdegrund- och be-

mötandefrågor inom äldreomsorgen har fått stått 

tillbaka då mycket tid har lagts på att stilla oro 

och ge information/vägledning i pandemifrågor 

till både brukare och personal. På grund av per-

sonalbrist inom biståndsenheten har beslut och 

insatser blivit eftersatt med följden att genomfö-

randeplaner där brukaren är delaktig inte har 

upprättats och följts upp enligt plan. (Skala 2 

orange) 

SIP:ar (Samordnad individuell plan) har priorite-

rats av legitimerad personal framför team-möten. 

Daglig verksamhet har arbetat med metoder för 

att skapa ett ökat inflytande för den enskilde och 

inom arbetsmarknad har de arbetat med mål och 

planer tillsammans med den enskilde. Inom fa-

miljeteamet tar de fram mål i genomförandepla-

nen tillsammans med den enskilde. (Skala 3 gul) 

 

Orange 2 
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Sektor omsorg är en 

attraktiv arbetsplats 

och verkar för ett 

hållbart arbetsliv  

 

 

Förändrad schemaläggning på Kastanjegården 

med målet att minska antalet delade turer har inte 

uppnåtts i den utsträckning som önskats. Däre-

mot har det inneburit mer hälsosamma scheman. 

(Skala 2 orange) 

Daglig verksamhet och AME utvecklar det nära 

ledarskapet genom kontinuerliga gruppträffar 

varje vecka med handledning vilket har gett re-

sultat i medarbetarundersökningen för daglig 

verksamhet, medel 3,68 hela kommunen 3,28  

(skala 1-4) (Skala 4 grön).  

Flera utbildningar har ställts in på grund av pan-

demin. Ambassadörskapet och dess träffar har 

också fått pausa på grund av pandemin. (Skala 1 

röd). Nöjd Medarbetar Index (NKI) i medarbe-

tarundersökningen har sjunkit från 69 2018 till 

66 för 2020. En anledning kan vara många chefs-

byten och brist på chefer under de senaste två 

åren samt pandemins verkningar för arbetsmil-

jön. (Skala 2 orange) 

Samhällsbyggnad Ökad attraktivitet 

för fler medborgare 

och besökare 

5 Detaljplan (DP) för hyresrätter på Gäddan 10 är 

klar. DP för villatomter i Sil ute på granskning 

under september 2020 (Skala 4). Detaljplanerna 

har tagits fram utifrån gällande ekonomiska ra-

mar. 

 

Arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörj-

ningsprogram har fått ett startbesked av Kom-

munstyrelsen men på grund av resursbrist får ar-

betet pausas (Skala 1). 

 

Orange 2 
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Ledning och stöd Ökad attraktivitet 

för fler medborgare 

och besökare 

1 Arbetet med ett stärkt medborgarkontor har på 

grund av pandemin inte kunnat påbörjas. En 

större utvecklingsinsats påbörjades i november 

med hjälp av en extern part. (skala 2) 

Orange 2 
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Måluppfyllelse 

  2020 

Kommentar 

Vi har en bit kvar att nå målet: Ett aktiv arbete har pågått i alla verksamheter under året. Det har inneburit 

utveckling på många områden så som rutiner för att öka trygghet på LSS- och äldreboenden, ökad kunskap 

kring lärmiljöers betydelse i undervisningen och detaljplaner har tagits fram. Alla planerade åtgärder eller in-

satser har inte genomförts på grund av pandemin. Målet bedöms som helhet till orangegult.  

Fortsatt arbete kommande år: Kommunen kommer att arbeta vidare med att genomföra de planerade aktivi-

teterna som fått stå tillbaka under pandemin för att öka nöjdhetsgraden bland medborgarna. Även det utveckl-

ingsarbete som pågår för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter kommer att fortgå under kom-

mande år.  
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Strategiskt mål: En klimat– och miljösmart kommun 

Sektor Verksamhetsmål Indikator 

antal 

Uppföljning/analys  Färgbedöm-

ning 

skala 0-4 
 

Barn och utbild-

ning 

Barn och elever ska 

ges kunskaper om 

förutsättningarna för 

en god miljö och 

hållbar utveckling. 

 

1 Det finns en kommunövergripande arbets-

grupp kring Kemikaliesmart förskola. Gruppen 

arbetar med att höja kompetensen hos kolle-

gorna i förskolan. Barnen visar omsorg om na-

turen och djuren och hur saker kan återvinnas.  

Barnen visar på olika sätt att de är rädda om 

varandra och bryr sig om varandra. 

 

Arbetet fortlöper med klimatsmart fritidshem. 

Eleverna är med i detta arbete genom sina fri-

tidsråd. Eleverna känner sig delaktiga och mer 

medvetna. 

 

Rektorerna uppfattar att i grundskolan är ele-

verna mindre delaktiga i det här arbetet. Arbe-

tet behöver aktualiseras på nytt.  Temaarbeten 

har inte genomförts. 

 

Gul 3 

 

 

Kultur och fritid Invånare ska ges till-

gång till information 

för att kunna agera 

för en god miljö och 

hållbar utveckling. 

 

1 Vi har haft föreläsningar i samarbete med sam-

hällsbyggnad kring hållbarhetsfrågor vilket var 

ett uppskattat inslag. Vi arbetar för att få in 

hållbarhetsperspektivet både i vårt dagliga ar-

bete och i våra evenemang. 

Vi tänker på allt från inköp till transporter till 

material. (skala 3, gul) 

 

Gul 3 
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Omsorg Socialnämnden ver-

kar för en begränsad 

klimatpåverkan 

1 Den planerade handlingsplanen för en begrän-

sad klimatpåverkan är framtagen och beslutad 

inom sektor omsorg. En första uppföljning 

sker efter årsskiftet. Handlingsplanens inne-

håll: medverka i projektet Resurssmart äldre-

boende, använda giftfria miljövänliga rengö-

ringsprodukter, använda miljövänliga bilar och 

minska transporter/resor i tjänsten, köpa in 

svensk mat i högre utsträckning än tidigare, 

återanvändning av material och resurser, att 

verka för ett rikt växt- och djurliv i våra ute-

miljöer, medverka i GLOKALA Sverige, ut-

bildning. Utöver handlingsplanen har alla en-

hetschefer haft en genomgång av Agenda 2030 

målen. (Skala 4 grön) 

Grön 4 
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Samhällsbyggnad Miljöranking bland 

de 100 främsta 

2 Organisationen Aktuell hållbarhet genomför 

årligen en kommunal ranking som berör kli-

mat- och miljöaspekter.  Aktuell Hållbarhet 

har under 2020 valt att ställa frågor inom om-

råden där det inte finns någon känd statistik. 

Röd 1 
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Samhällsbyggnadsenheten besvarar frågorna i 

rankningen som består av tre delar, en enkät-

del, en genomgång av extern data samt en del 

kopplad till klimatdata. 

Resultatet i kommunrankingen visar att vi i nu-

läget inte arbetar i hög grad med de områden 

som rankingen efterfrågat under 2019 och 

2020.   

2020: placering 267 (ska1a 1 röd).    

2019: placering 231 (ska1a 1 röd).    

 

Samhällsbyggnadsenheten arbetar för närva-

rande med att planlägga och budgetsätta kom-

munstyrelsens genomförandepunkter i det kli-

mat- och miljöpolitiska programmet.  Åtta kli-

matlöften antogs av Kommunstyrelsen som 

ska genomföras under 2021 inom ramen för 

”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”. De 

insatser som genomförs förnärvarande utifrån 

kommunens klimat- och miljöpolitiska pro-

gram och klimatlöften påverkar inte med sä-

kerhet kommande miljöranking som Aktuell 

hållbarhet genomför. Detta då de frågor som 

ställs av denna organisation för närvarande 

inte tar hänsyn till kommunens egna aktuella 

och prioriterade klimat- och miljöinsatser 

(Skala 3 gul). 

Ledning och stöd En klimat – och mil-

jösmart kommun 

 Den ökade digitaliseringen med e-tjänster, di-

rektrapportering i system, digitala fakturor osv 

innebär att antal papper som förbrukas/ hante-

ras/skickas minskat kraftigt Digitaliseringen 

Grön 4 
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fick en extra skjuts tack vare Corona och det 

distansarbete som utfördes hemifrån. Nya mer 

digitala arbetssätt infördes. Digitala möten har 

ersatt fysiska möten vilket innebar mindre re-

sor. Synsättet kring digitala lösningar har blivit 

mer öppen. Den digitala kompetensen har ökat 

men behöver utvecklas.(skala 4 grön) 

Kommentar: Vi är på väg att nå målet. Covid-19 pandemin har till viss påverkat arbetsinsatserna under 

året, både positivt och negativt. Digitala insatser har fått en skjuts framåt, medan arbetet inom ramen för 

Agenda 2030, Glokala Sverige blivit försenat. Arbetet för att uppnå ”Aktuell hållbarhets” indikatorer, disku-

terades under 2020. En viss positiv verksamhetsutveckling sker i de frågeställningar som ligger i linje med 

kommunens Klimat- och miljöpolitiska program och de antagna kommunala klimatlöften som Götene kom-

mun lämnat till ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”. Målet bedöms som helhet gult. 

 

Fortsatt arbete kommande år: Under kommande år kommer Götene kommuns arbete inom ramen för 

Agenda 2030-arbetet, Kommunernas klimatlöften och att genomföra verksamhetsinsatserna i det antagna Kli-

mat- och miljöpolitiska programmet ha stort fokus. Nya kunskaps- och utvecklingsprojekt påbörjas i samar-

bete med Biosfärområdet under 2021. Verksamhetsinsatserna förväntas generera en markant, tydlig och posi-

tiv verksamhetsutveckling för att nå det strategiska målet. 

Måluppfyllelse   2020 
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Strategiskt mål: Ett starkt lokalt arbets- och näringsliv 

Sektor Verksamhetsmål Indikator 

antal 

Uppföljning/analys  Färgbedöm-

ning 

Skala 0-4 
 

 

Barn och utbild-

ning 

Barn och elever ska 

ges möjlighet till att 

samverka med när-

samhället samt 

känna tilltro till sin 

egen förmåga att 

göra framtida yrkes-

val. 

 

1 I alla skolformer pågår samarbete med nä-

ringslivet. Samarbete-Skol-Arbetsliv, SSA är 

en mycket viktig arena för grundskola inkl. fri-

tidshem. Det samarbetet har under året mynnat 

ut i ytterligare aktiviteter för eleverna vilket re-

sulterat i mer kunskap inför till exempel vidare 

studieval (gymnasiet). Förskolan arbetar med 

närsamhället och det har lett till att barnen i ti-

dig ålder känner till samhällsfunktioner samt 

hittar i närområdet. Det skapar trygghet och 

trivsel. Under året köptes det in cyklar med 

plats för fyra barn, vilket varit en succé. På så 

sätt har omvärlden vidgats för flera av barnen. 

I projekten sker samverkan med omvärlden ut-

ifrån barnens intressen och frågor. 

Alla planerade aktiviteter har inte kunnat ge-

nomföras på grund av covid-19 men har ersatts 

av annat eller planeras genomföras vid ett se-

nare tillfälle till exempel PRAO. (Skala 4, 

grön) 

Grön 4 

 

Kultur och fritid Götenes fritid/ kul-

turliv är byggt i 

samverkan mellan 

1 Vi får fortsätta vara lyhörda för vad som hän-

der i omvärlden på olika plan för att kunna 

svar upp mot behöv där vi har resurser och 

kompetens för att bidra till utveckling. 

Grön 4 
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ideella krafter, före-

ningsliv, folkbild-

ning, entreprenörer 

och kommunens 

verksamheter.  

Många samverkansytor där vi blir involverade. 

Några fall där vi inte kommit med i tid för att 

föra in kulturens perspektiv. Tydliggöra kul-

tur- och fritidsenhetens roll i utvecklingsfrå-

gor. (Skala 4, grön) 

 

 
 

Omsorg Socialnämnden mot-

verkar utanförskap 

och arbetslöshet ge-

nom att arbeta uti-

från ett socioekono-

miskt förhållnings-

sätt 

 

5 En arbetsgrupp startade 2020 för att deltagare i 

Trädgårdstjänst ska minska sin anställningstid 

från i genomsnitt 2,5 år till högst 2 år per an-

ställd fram till 2022. Under första halvåret 

hade 40 % (5 % 2019) av deltagarna gått vi-

dare till andra verksamheter/företag. Vid års-

skiftet 2020 var det 65 %. De är på god väg att 

nå målet på 2 år per anställd 2022. Syftet är att 

få en rotation på anställningarna och frigöra 

plats för nya att utvecklas och komma ut på 

den reguljära arbetsmarknaden. (Skala 4 grön) 

 

Arbetsmarknadsenheten ökat sin samverkan 

med näringslivet för att få ut fler i arbete och 

sysselsättning, de deltar nu i alla (100 %)fru-

kost- och lunchmöten. Samarbeten har inletts 

med näringslivsstrategen och olika företag i 

kommunen för nya etableringar.(Skala 4 grön) 

Grön 4 
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Samhällsbyggnad Näringslivsklimat 

bland de 30 främsta 

3 En handlingsplan för Näringslivspolitiska pro-

grammet är klar och kommuniceras på Götene 

kommuns webbplats (Skala 4 grön).  

 

Genom Business Region Skaraborg sker ge-

mensamma insatser på Skaraborgs nivå som 

för Götenes räkning ger markanta effekter 

(Skala 4 grön). 

 

Rekordhög placering för Götene kommun i 

årets näringslivsranking. Med plats 18 (av 290 

kommuner) placerar sig Götene kommun 

högre på listan än någonsin och klättrar 16 pla-

ceringar mot 2019 års ranking. (Skala 4 grön) 
 

Grön 4 
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Måluppfyllelse 
  2020 

Kommentar:  
Vi har nått målet: Insatser i alla sektorer har bidragit till att stärka Götenes arbets- och näringsliv. 2020 pla-

cerade sig Götene kommun i Näringslivsrankingen högre än någonsin och klättrade 16 placeringar till plats 18. 

Detta är ett resultat av ett långsiktigt ihålligt arbete. Pandemin har dock påverkat samarbetsformer och medfört 

en kraftig ökning av digitala möten. Målet bedöms som helhet grönt. 

Fortsatt arbete kommande år: Under kommande år kommer arbetet att fortsätta att skapa bra förutsättningar 

för ett starkt lokalt arbets- och näringsliv. De aktiviteter som fått stå tillbaka på grund av pandemin kommer 

att återupptas i takt med att Folkhälsomyndighetens restriktioner tas bort. 


