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SAMMANFATTNING AV KVALITETSREDOVISNINGEN 
 

Kultur & Fritid   

 

Sektor Kultur och Fritid bidrar till en god folkhälsoutveckling och förbättrad livskvalitet 

genom olika arrangemang och utbud utav kultur o fritids verksamhet. Vi har olika samverkans 

uppdrag med andra aktörer. Förekomsten av kultur i olika former är en förutsättning för att vi 

ska skapa ett gott samhälle. 

 

Kultur inte bara berikar oss utan är också utvecklande för oss, både som individer och som 

samhälle, genom att kulturen gör det möjligt att provocera och utmana rådande normer och 

värderingar. Det är just detta som är grunden för vårt demokratiska samhälle; vår frihet att 

uttrycka oss. Kultur ger mening åt våra liv och bidrar till livskvalitet och en god hälsa.  

Vi har under 2018 erbjudit ett rikt och varierat kulturutbud som ökar vår attraktivitet och 

bidrar till att människor vill bo och arbeta i Götene. Varierat kulturutbud tillgängligt för alla 

är ett viktigt mål för oss och vi kommer utveckla vårt utbud med en kulturtrappa för att 

säkerställa att vi når alla åldrar och utbud för alla. 

Biblioteket har som mål att ligga i framkant som Götenes främsta och mest attraktiva 

mötesplats för alla åldrar. Det är en välbesökt kunskapsplats med en unik roll i det livslånga 

lärandet. Det är även vara en plats där olika kulturer och åldersgrupper möts, och där många 

av kommunens kulturarrangemang äger rum.  

 

Biblioteket är aktiv i samarbeten runt olika kulturarrangemang, vi har haft ett rikt utbud av 

arrangemang under 2018 samt många besökare. Genom vårt nya projekt som vi fick medel 

från Internetstiftelsen Digidel kommer vi inom bibliotek medverkar till att öka den digitala 

delaktigheten.  

 

Vi arbetar för en aktiv fritid som ger en god hälsa och en attraktiv kommun. Föreningar kan få 

stöd med olika frågor inom exempelvis föreningsekonomi och föreningsrätt.  Utredningar 

görs kring olika aktuella förenings- och fritidsfrågor. 

 Fritidssekreteraren har ansvar för handläggning och uthyrning av kommunens idrottshallar 

och gymnastiksalar så föreningar och privataktörer kan använda kommunens hallar för 

aktiviteter. 

 

Kinnekulle ska fortsätta att utvecklas till ett friluftslivsområde där områdets höga naturvärden 

kan komma fler tillgodo utan att dessa värden tar skada. Friluftsliv är viktigt för både hälsa, 

välbefinnande och för naturkontakten. 

Arbete pågår att ta fram en handlingsplan för konkret arbete kring utvecklandet utav våra 

möjligheter till ett rikt friluftsliv. 

 

Vi arbetar inom Kultur & Fritid hållbart och med miljöfrågor på olika sätt inom våra 

samarbeten och det dagliga arbetet. 



 

  

 Vi arbetar med ungdomsdemokrati genom ungdomslotsen och nu med vårt nya 

utvecklingsarbete KEKS kommer ungdoms demokrati frågorna växa sig än tydligare. Vi har 

ett socioekonomiskt perspektiv som främjar barns och unga vuxnas mående o hälsa genom att 

vi arbetar för alla barn och unga genom att erbjuda aktiviteter kostnadsfritt, vi erbjuder även 

en trygg plats att vara på, på våra gårdar när det är lov eller kvällar efter skolan. 

 

 

Grundfakta om verksamheterna 
 

Sektor Kultur och Fritid är en ny sektor sedan 1/5-2018 tidigare ingick flera verksamheter 

inom en annan sektor. 
 

Vi är en sektor som består utav  

 Bibliotek,  

 Kulturskola, (Musikskola och projekt kulturskola) 

 Fritid- ungdomsverksamhet, 

  Kultur allmän kultur med olika arrangemang, kultur i skolan o förskolan,  

 Fritid förening, föreningsstöd.  
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

 
Viktiga resultat 

 

 

Under denna rubrik återfinns en sammanfattning av resultat och nyckeltal som anses som 

viktiga i respektive verksamhet. 

 

Statistik nöjd region index (NRI) från medborgarundersökningen 

2018 
 

Statistiken visar att fritidsmöjligheter har ökat nöjd region index. Det har skett en förbättring 

sedan tidigare år. 
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Fritid Ungdom 
Vi arbetar med Läger som en del i vår basverksamhet. Må bra dag på Axevalla folkhögskola 

för ungdomar med funktionsvariation, i höstas var väldigt lyckad och är en återkommande 

punkt i vår verksamhet.  Samverkan med Tibro, Essunga, Lidköping, Götene kommun och 

Axevalla folkhögskolas fritidsledarelever. Tema: gemenskap.  
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2018 Lovverksamheter  

Alla lovverksamheter under 2018 har varit välbesökta, vi har fått statliga medel på ca 500.000 

som gått till aktiviteter under alla lov.  

 

Vi har haft en rad olika aktiviteter och mycket välbesökt. = 5210 under alla lov 
 

       
        

Deltagarstatistik sommarlov 2018   
Tjejer 0-6 

år 

Tjejer 7-15 

år 

Killar 

0-6 år 

Killar 

7-15 

år 

Summa 

 
               
Prova på läger i golf Lundsbrunnsgk 4 

dagar 
    12   28 40 

 
Simskola 2 veckor 20 ungd x 9 dagar     108   72 180  
Gratisbad under 4 veckor     182   165 347  
Vikingaklubb Sigrid Storråda 

Blomberg 
    5   4 9 

 
Vikingaskoj 2 dagar   42 33 42 33 150  
Fotbollsskola 9 torsdagar     60   100 160  
Badbollskul i Hällekis Zorbbollar i 

vänern 
    10   15 25 

 
Sommaröppet på Gårn 5 ggr (utan 

lovstöd) 
          108 

 
Laserdome resa till Skövde gratis     14   21 35  
Sommarboken på biblioteket 9 ungd x 

8 tillf 
    56   16 72 

 
Sommar på Hällekis fritidsgård 3 ggr 

(utan lovstöd) 
          39 

 
Prova på att rida dag Bölaholm      2   1 3  
Badbollskul i Källby zorbollar     6   6 12  
Serietecknarskola m Nicolas Krizan 4 

tillfälle x 7 ungd 
    20   8 28 

 
Kul i Skateparken 2 tillfälle (utan 

lovstöd) 
          14 

 
LAN One shot summer 2018 (utan 

lovstöd) 
          20 

 
Bowlingsskola 8  tisdagar ( 4 ggr utan 

besök p av värme) 
    13   12 25 

 
Sommar i Husaby 9-27 juli 

turistverksamhet cirka uppg (uls) 
          100 

 
Sommarlovsbio gratis 3 tillfälle för de 

mindre barnen 
          90 

 
Cirkusskola med Jecko o Jessie 4 

dagar x 15 barn 
          60 

 
Utomhusbio film Jumanji           150  
Minibussresa till falköping m 

Onsdagsgårn (utan lovsstöd) 
          4 

 
Resa till Universeum m Onsdagsgårn     3   7 10  
Resa till Naturrum Hornborgasjön 

(utan lovvstöd) 
          3 
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Fritidsledare fältarbetar 2-4 kvällar 

under 8 veckor  
          250 

 
               
 Summa           1934  

 

       

Deltagarstatistik höstlov 2018   
Tjejer 0-

6 år 

Tjejer 7-

15 år 

Killar 0-

6 år 

Killar 7-

15 år 
Summa 

              

Prova på golf Lu gk 5 dagar     15   40 55 

Höstlovsbad med hinderbana 3 dagar 

(uls) 
    60   70 130 

Höstlovsplask gratis     19   23 42 

Måndagscafe på Gårn (ULS)     10   8 18 

Kreativ tjejkväll på Gårn     22     22 

Rymdföreläsning Lu     7   8 15 

Rapworkshop med Dogge Doggelito     7   6 13 

Dogge uppträder   10 15 10 20 55 

Fridykning i V-bybadet         10 10 

Bodaborgresa Gratis     16   22 38 

Bibblans bokklubb monsterpyssel     11   6 17 

Holodeck VR LU     15   35 50 

Skapa Kasperdockor kulturskolan     8   2 10 

Filmfrossa för barn 4 filmer (ULS)           123 

Pyssel i Fornparken (ULS)           12 

Utmana dig Bungee run o 

klättervägg 
  4 22 3 13 42 

Höstlov på fritidsgården i hällekis 

(ULS) 
    8   12 20 

Halloween på gårn     14   18 32 

Filmworkshop med A H      7   6 13 

Bowling gratis (ULS)           15 

Prova på dag på ridskolan Bölaholm     6   2 8 

Dinn Dinn Bulo Biblioteket (ULS)           23 

Nördhörnan Animebildning     9   4 13 

Spökrunda på Bölahom ridskola 

(ULS) 
    228   226 455 

Öppethus fritidsgården i Lundsbrunn     20   15 35 

Spökbollsturnering, klättervägg     30   38 68 

Filmfross på Filmfreda´3 filmer    23 30 22 35 110 

Haloween på Onsdagsgårn     4   12 16 

              

Summa barn och ungdomar Höstlov 

2018 
          1460 
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Deltagarstatistik jullov 2018   

Tjejer 

0-6 år 

Tjejer 

7-15 år 

Killar 

0-6 år 

Killar 

7-15 år 
Summa   

                 

 Julmys på Fritidgården i Götene (ULS)     #   11 22   

 Gratis lovbad i Västerbybadet 3 dagar     #   54 101   

 

Rastlös F-gården i hällekis öppen 

(ULS) 
    4   6 10   

 Nattplask 2 tider      #   50 110   

 Prova på golf 7x2 dagar lgk     #   14 28   

 Summa barn och ungdomar 2018            271   

                 

 Summa höst och jullov           1731   

          

Besöksstatistik 
Vi har ökat vår andel besökare på Gårdarna under hösten- 18. Vi ser att vårt arbete med att 

besöka åk 6-7 inför att gårdarna öppnar har gett resultat. 

Vi har specifika grupper ex tjejgrupper o killgrupper som ökat tryggheten för många att våga 

komma in i vår verksamhet. 

 

Våra grupper och riktade verksamheter ökar även statistiken på den öppna verksamheten, det 

ser vi på statistiken då vi riktar vissa aktiviteter till prioriterade grupper. 

Våra öppna gårdskvällar har även haft bra besöksantal under Ht 18. Vi såg att en mer riktad 

marknadsföring på sociala medier så som Facebook och Instagram har varit ett sätt att nå fler 

ungdomar samt mer riktad marknadsföring för våra nya åk 6 i början utav höstterminen. 

Framförallt har gårdarna i Källby och Lundsbrunn fått mer besökare under hösten som vi tror 

är ett resultat utav mer riktad information och verksamhet. 

Vi arbetar med att se över våra miljöer och ungdomarnas inflytande i deras och vår 

verksamhet för att de skall känna sig välkomna och att verksamheten bygger på deras intresse 

och önskan att utveckla olika teman. 

Augusti -18 

Plats.  

Antal 

flickor.  

Antal 

pojkar.  

Antal 

besökare.  

Antal 

personal.  

Eventuell 

kommentar.  Signatur.   
Annan plats 

Summa 

368 455 1113 88     

24,97% 
Fält Summa 262 441 693 69     

15,55% 
G-huset 

Summa 

71 48 119 102     

2,67% 
Götene, 

fritidsgård 

Summa 

652 1181 1830 327     

41,05% 
Hällekis, 

fritidsgård 

Summa 

155 128 283 57     

6,35% 
Källby, 

fritidsgård 

Summa 

9 100 109 40     

2,45% 
Lundsbrunn, 

fritidsgård 

Summa 

79 82 161 44     

3,61% 
Skateparken 

Summa 

23 104 127 5     
2,85% 
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December -18 

Svar Antal   
Götene, 
fritidsgård 

241 

25,80%  
G-huset 149 15,90%  
Lundsbrunn, 

fritidsgård 

101 

10,80%  
Källby, 

fritidsgård 

90 

9,60%  
Hällekis, 

fritidsgård 

98 

10,50%  
Fält 105 11,20%  
Skateparken 60 

  
  

 

Projekt Kulturskolan 2018 
Vi har ökat antal elever/ungdomar som är verksamma inom musik/kulturskolan. Vi har nått 

nya målgrupper med projekt kulturskola då delar av verksamheten har haft en mindre avgift 

samt vi har nått andra målgrupper. Vi har haft en ökning på Kulturskolan till ca 60 ungdomar 

som har dansat, haft skapande verksamhet eller drama. Detta beror delvis mycket på att 

avgiften har varit subventionerad och att vi har erbjudit varierat utbud. Vi har delat ut 

informationsblad till varje skola och använt kommunens hemsida för att nå olika målgrupper. 

Denna höst har verksamheten varit igång onsdagar och torsdagar vid 14 tillfällen. 

Teatergrupp: som består barn/ungdomar mellan 8-12 år som arbetar med teater/drama 

övningar och denna höst var temat superhjältar, i teatergruppen gjorde var och en sin egen 

lilla berättelse om sin egen superhjältekaraktär, det pratas mycket om kamratskap och vikten 

av att hjälpa varandra och finnas till för varandra. Teatergruppen deltog på 

”superhjältarkalaset” i centrumhuset den 17/11.  

Skaparverkstan: Här var det fantasin och lekfullheten, tillsammans skapade 

barnen/ungdomarna mellan 8-12 år kulisser, kläder, superhjältemasker och en stad full av 

superhjältar och visade upp den 17/11 på superhjältarkalaset.  

Målarskolan: Med sin konstnärliga anda skapas det små och stora konstverk i olika material 

som ställdes ut på montrar på superhjältarkalaset den 17/11.  

Hip Hop: Här dansar i ledning av en professionell koreografoch HipHopdansare även denna 

grupp syntes i olika konstellationer på superhjältarkalaset.  
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Musikskolan 2018 
 

Tillgänglighet o jämlikhet ska främjas. Brett och angeläget utbud utav kulturella och 

konstnärliga uttryck. God kompetensförsörjning och hög kvalité i både den breda och i 

fördjupningsverksamheten. 

 Musikskolan erbjuder en rad olika kurser och undervisning. 10 ggr kurs eller 25 

ggr/läsår 

 Orkesterverksamhet 

 Enskild sång undervisning,  

 Instrumental undervisning. 

 Stråkinstrument - fiol, altfiol, cello 

 Träblåsinstrument - blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon 

 Bleckblåsinstrument - trumpet, valthorn, trombon, baryton 

 Piano, gitarr, trummor,  

 

Den mest intensiva period för Musikskola, ligger under vårterminen, då samtliga skolors åk 2-

3 får besök eller besöker kulturskolan/ musikskolan för en instrumentvisning och har sedan 

Öppet Hus en kväll i maj. Den 14-15 maj hade musikskolan läger på Flämslätt, som vi inte 

haft på över 5 år. Där får vi mycket hjälp av musikskolans stödförening. 44 elever deltog, det 

gav gott resultat för verksamheten och många nya har hittat musikskolan, så är något som 

kommer att fortsätta hösten 19. Varje vår är det vårkonsert och spelning under Götenelördan. 

 

Aktiva musikelever april 169 st varav 55,03% flickor 

I november 183 aktiva och 53.01% flickor. 

 

Mitt uppdrag var att ht 18 utreda kulturskolans utveckling och lokalisering samt utreda 

möjligheten till ambulerande verksamhet inom kulturskolan och musikskolan. Det resulterade 

i en gemensam verksamhet som nu heter Kulturskola från 1/1-19. 

 1/1-19 bytte vi namn på verksamheten till Kulturskolan efter en utredning som sektorchef 

gjorde och politiken beslutade att verksamheten skulle slås samman och byta namn. 

 

Bibliotek 
Vi har haft besök utav arbetsmiljöverket på bibliotek och fått godkänt hur vi arbetar med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Vi har på biblioteket sett ett ökat behov utav stöd utifrån digitala frågor och efter det har vi 

sökt stipendie hos Internetstiftelsen och blivit beviljade detta, vi kommer skapa ett 

Digidelcenter ihop med Medborgarkontoret. 

 

Ökat samarbete med andra kommuner –bibliotek har haft utökat samarbete då vi nu har ett 

nytt gemensamt bibliotekssystem i område V6. På grund utav mkt arbete i V6 bibliotek har ej 

insatser hunnit med för fortbildning. Vi har dock haft intern fortbildning ihop med 

medborgarkontoret kring bemötande. 

Två i personalgruppen har gjort studiebesök på kulturhuset DOKK1 i Århus, Danmark, under 

vecka 5 i LORI-projektet. Ett välplanerat besök som gett många tankar.  

Kvalitén på bibliotekets kulturarrangemang är hög och vi har en bred publik som kommer. Vi 

har ofta välbesökt på våra arrangemang. Här är några exempel: 

 Den 23 april firades Världsbokdagen på biblioteket med ett varierat program; 

bibliotekspersonalen bjöd på boktips och fika, herrarnas bokcirkel sjöng en sång och 
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några elever från musikskolan spelade tvärflöjt. Vi fick också lyssna på högläsning ur 

boken Titta Hamlet, som är Barbro Lindgrens tolkning av Shakespeares kända verk.  

 Onsdagen den 14 mars var det ett föredrag om Systrarna Bronte i biblioteket. Det kom 

22 besökare. 

 Lördagen den 24 mars var det ett föredrag om kvarnar och mjölnarberättelser i 

biblioteket. Det kom 19 besökare. 

 

 4 oktober var det ett musikframträdande i biblioteket. Jättefin föreställning där Karin 

Boyes dikter tolkades på nytt med sång och musik. Ca 20 besökare. 

 Musikföredrag om Irland i biblioteket var fyllt till sista plats. Ca 50-60 besökare. 

 

 Tisdag 30oktober hade biblioteket monsterpyssel för lovlediga barn. Ca 20 barn. 

Nästan alla barn plus ett tiotal vuxna kom på boksläppet efter pysslet. Boken som var i 

fokus heter Lillebror och är en del i serien om Kira och Luppes bestiarium. Det är 

Högskolan i Skövde som, tillsammans med kommuner i Skaraborg, driver ett projekt 

för att tillgängliggöra kulturarv i vår närhet. Man arbetar med spelutveckling och 

läsfrämjande – studenterna gör böcker och utvecklar samtidigt en app för barn. 

 

Kulturen 
 

Kulturprogram med en rik blandning utav innehåll och utbud har varit väldigt lyckat med god 

kvalité. 

Kvalitén på våra kulturarrangemang är  hög och vi har en bred publik som kommer. Vi har 

ofta välbesökt på våra arrangemang. Exempelvis vid musikföredrag om Irland var biblioteket 

fyllt till sista plats. Föredraget gavs som en introduktion till konserten med det irländska 

bandet Clann Mhic Ruari i Kinne-Kleva kyrka. Konserten var ett skedde i samarbete med 

Götene pastorat, Sensus och Skövde Irish festival. Kulturcaféer med vernissage har varit 

omtyckta. 

Jan Lundgren trio och Göteborg Wind Orchestra bjöd på en fulländad konsert med ”Jazz på 

svenskt vis”. Så många i publiken som uttryckt sitt tack för att kulturen fått så fantastiska 

musiker till Götene. 

Två riktiga pärlor har de offentliga barnföreställningarna erbjudit i form av föreställningarna 

Äggy samt Besser och Wisser.  

För fjärde året hade vi Ung Vårsalong i Götene konstrum. Ung Vårsalong är ett samarbete 

mellan De la Gardiegymnasiet och Götene kommun där eleverna ställer ut sina verk. Årets 

utställning höll en väldigt hög klass. 

 

Hembygdskretsen träffas två gånger per år. Syftet är att inspireras och lära av varandra, och 

vara ett samlat forum i kontakten med Kultur och fritid.  

Dagbion har haft en lyckad säsong med stor publik.  

 

 

Kultur i förskolan har haft olika arrangemang, bland annat har 4- och 5-åringarna på 

förskolorna har besökt biografen och sett på film. Spännande för många att besöka biografen 

för första gången. Film på bio är ju också en gemensam upplevelse, förstärkt av stor duk och 

bra ljud. Dessutom bjöds på popcorn! 

Kultur i skolan har haft olika föreställningar för våra elever i olika åldrar. Exempelvis 

klassrumsföreställningen Höj Blicken för åk 6 på temat motstånd. Bra underlag för diskussion 

om härskartekniker och hur man respekterar varandra. 
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Årskurserna F-2 såg Hopp och hinder en väldigt rolig och berörande föreställning. 

 

Sommar i Husaby och Råbäck 

Även denna sommar hade vi feriepraktikanter i Husaby, Borgen och Lasses grotta, samt i 

Råbäck. Handledningen i Husaby finansierades av Leaderprojektet ”Epokresan i geologins 

fotspår”, och i Råbäck  gick Västarvet  in med medel inom pilotprojektet ”Kompetensväxling 

2.0” där ideellt drivna besöksmål kopplades samman med arbetsmarknadsinsatser och, liksom 

tidigare, feriepraktikanter. I Råbäck stod Hållbart avstamp för den praktiska handledningen.  

 

Fritid förening  

Återväxten av föreningsfunktionärer är en märkbar trend som går nedåt. 

Arrangörslyftet genomfördes 2017 och under 2018 påbörjades en handlingsplan utifrån det 

arbete som gjorts med arrangörer.  

SKL systemupphandling –upphörde 

 
 

Resultat nöjd medarbetare från medarbetarenkät 2018 
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Särskilda kvalitetshöjande insatser 
 

 Utveckling av arbetslag med Igor Ardoris mental coach. 

 Specifika fortbildningar för musikskola, fritid ungdom, Kultur bibliotek. 

 Samverkan V6 

 Arrangörslyftet 

 Nytt biblioteksystem 

 Kulturskola o Musikskola blir en gemensam verksamhet 

 Utbildningar /fortbildningar 

 Samverkan med olika kommuner 

 Nätverk  

 Utbyte med andra musikskolor 

 Lovverksamhet 

 Nätverk kultursamordnare 

 Ökat samarbete med andra kommuner –bibliotek har haft utökat samarbete då vi nu 

har ett nytt gemensamt bibliotekssystem i område V6. På grund utav mkt arbete i V6 

bibliotek har ej insatser hunnit med för fortbildning. 

 Arrangörslyftet genomfördes 2017 och under 2018 påbörjades en handlingsplan 

utifråndet arbete som gjorts med arrangörer.  

 SKL systemupphandling –upphörd 

 Lori 

 BMV utvecklingsdag 

 Nytt KOF program 

 Projekt kulturskola som blev verksamhet Kulturskola med musikskolan 

 Samarbete fritid ungdom och Liljestenskolan med rastaktiviteter.
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MÅLSTYRNING 

Utvärdering av handlingsplan 

Sektor kultur och fritid 2017-2018 

NÄMNDENS/BOLAGETS 
VERKSAMHETSMÅL 

2016-2018 

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 

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  

Kulturskola 

tillskapas för att 

skapa nya 

verksamhetsformer, 

öka tillgänglighet och 

nå nya målgrupper  

 

Nya 

verksamhetsformer, i 

kulturskolans regi eller 

i samverkan breddar 

utbudet  

 

Indikator: Antalet 

elever i kulturskolan 

ökar. 

Kulturskola: 

Klar målbild finns 

kring kulturskolans 

verksamhet och 

lokalisering. 

Politiskt uppdrag att 

 utreda Kulturskolans 

utveckling och lokalisering.  

 utreda möjligheten till 

ambulerande verksamhet 

inom Kulturskolan.  

 

 

Målbild finns framtagen  

Utredning pågår kring 

kulturskolans utveckling färdig 

hösten -18 

Arbete pågår att se över att skapa 

en enhetlig kulturskola där 

musikskola och kulturskola är 

under samma paraply som både 

kan vara ambulerande och med 

tydlig lokalisering. 

Kulturskolans arbete under våren 

har innehållit dans, konst drama 

och skapande av olika slag som 

resulterade i en föreställning på 

musikskolan ihop med 

musikskolans personal.  Vi har 

fått nya medel , projektpengar för 

ett läsår till utav Kulturrådet.  

 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

 

 

Vi har utifrån insatser 

utvecklat en 

gemensam verksamhet 

Kulturskolan. Mer 

ambulerande 

verksamhet och mer 

samarbeten inom 

Kultur och fritid. 

Fritid Förening: 

Föreningsstödet 

anpassas till 

föreningarnas och 

samhällets utveckling 

 

De nya riktlinjerna för 

bidrag till 

föreningsverksamhet 

som antogs 2017 ska 

vara kända och nya 

 Riktlinjerna ska 

kommuniceras ut till 

föreningarna 

 Nya rutiner för 

administration av 

bidragshantering ska tas fram 

 

Riktlinjerna har kommunicerats 

ut. 

Ligger på hemsidan och 

representant har varit på 

föreningsnätverksträffar. Arbetet 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

Vi har årligen en 

föreningskväll. Vi 

följer upp rutiner och 
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rutiner ska vara 

införda. 

att implementera är klart nu 

fortsätter arbetet löpande. 

 

bidragshantering 

årligen. 

 

 
Fritid Ungdom  
 
Medborgarna har 

möjlighet till 

meningsfulla 

fritidsaktiviteter  

 

Indikator: 

Medborgarna upplever 

att de har goda 

möjligheter att utöva 

sina fritidsintressen  

t ex friluftsliv, 

föreningsliv, kultur, 

sport m.m.  

Nya mötesplatser för 

spontana 

fritidsaktiviteter 

tillskapas 

Alla ungdomar ska 

integreras och känna 

sig välkomna till 

fritidsverksamheten 

 

Fritid-ungdoms bas: 

 Fritidsgårdar 

 Gruppverksamhet 

 Arrangemang  

 Fältverksamhet 

 Lägerverksamhet 

 Lovverksamhet 

 Ungdomsinflytande 

 Skateparksansvarig 

tillsammans med Stefan 

Rubach. 

 Samverkan med 

föreningar, 

studieförbund, liknande 

verksamheter i andra 

kommuner, skolor, 

kyrkor, inom 

organisationen mm. 

 G-huset 

 

Ett nytt arbetssätt inom 

verksamheten där integration och 

fält slagits samman ska införas 

under 2018. Målet är att jobba 

med all form av integration med 

fokus på grupperna: 

 

Utlandsfödda 

Funktionsnedsatta 

Ungdomar i riskzon 

Ungdomar med olika Sexuella 

läggningar (HBTQ 

 

FU ska erbjuda trevliga drogfria 

mötesplatser för unga i hela 

Götene kommun. I första hand 

12-16 år, 16-18 år mer riktade 

aktiviteter, 18-27 för ungdomar 

med funktionsvariationer. Vid lov 

erbjuder vi även aktiviteter för 7-

12 åringar. 

Vi bedriver verksamheten utifrån 

ungdomarnas egna önskemål - 

delaktighet och inflytande, 

försöker skapa förståelse och 

tolerans för varandra och 

motverka utanförskap. 

 

Antal  besökare och våra 

verksamhets utvärderingar av 

riktade aktiviteter har ökat visar 

god måluppfyllelse. 

Vi har ökat besökstalet på några 

gårdar och minskat på andra men 

överlag så ökar verksamheten. 

Vi har utvecklat vårt arbete inom 

Fält och integration. Vi har våra 

fokusgruppen i fokus när vi 

planerar aktiviteter i 

verksamheten samt skapar 

grupper och samverkar med andra 

instanser så som skola och kyrkan 

och Studieförbund. 

Antal gruppverksamheter 

utvecklas och aktiviteter skapas 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

 

Vi har ökat antalet 

besökare på våra 

gårdar i Källby och 

Hällekis som hade en 

nedåtgående trend. Vi 

utvecklar 

verksamheten genom 

att arbeta med våra 

miljöer, normer och 

värden, bemötande 

och specifika grupper. 

Vi kommer 2019 

arbeta inom projektet 

KEKS. 
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utifrån brukarnas behov och 

intresse ex tjejkvällar.  

Antal fältkvällar har utökats på 

grund utav behov i samhället och 

ungdomarnas behov vi följer dem 

vart de är och skapar 

verksamheten förebyggande o 

främjande. 

Antal arrangemang har ökat då vi 

både har fått statligt stöd för 

lovarrangemang men även för att 

bredda verksamheten.  

Arbete med att stötta i HBTQ 

frågor har startat under ht 18. 

Fritid Ungdom  
 

Fortsatt 

utvecklingsarbete med 

G-husets verksamhet 

utifrån de nya 

förutsättningarna som 

gäller från och med 

2018. Verksamheten på 

G-huset är tydlig med 

rutiner och regler som 

är kända av alla 

berörda parter.  

 

 Uppföljning av 

processkartläggningen görs i 

januari. 

 Ny handlingsplan  

 Regelbunden utvärdering av 

arbetssättet   

 Fortsatt arbete med rutiner  

 Införande av dokumentation i 

Procapita. 

Uppföljningen är gjord 

 

Handlingsplan finns 

Aktuella rutiner finns 

 

Dokumentation görs i Procapita 

Då G-huset skall avslutas under 

våren-19 har vi stannat upp 

arbetet med Procapita att utveckla 

det vidare vi använder oss av den 

baskunskap vi har i nuläget. 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

 

2= medel/låg 

måluppfyllelse 

 

 

Vi avvecklar G-husets 

verksamhet som är 

uppsagd utav Vård 

och omsorg. Vi gör 

överlämning och 

avslutar vårt uppdrag. 

 

Musikskolan: 

 

Öka antalet elever 

 

Ökat samarbete med grundskolan  

 Utöka verksamheten med 

klassorkester. Fortsätta med 

konceptet, mål 1 skola per 

termin. Klarinett och 

Trombon prova på åk i åk 3 

 Sångsamlingar 4 per 

läsår/förställning med lärar- 

och elevorkester. Ett tillfälle 

per läsår 

 
 

Antal nya elever kan öka och 

arbetet kan  utvecklas ännu mer. 

HT 18 ser vi ett nedåtgående 

sökunderlag, vi har underlag för 

verksamhet men ingen kö in trots 

insatser med nya grupper så som 

brasslek, gitarrgrupper mm. 

 

Vi kommer arbeta mer 

uppsökande under hösten 18 på 

skolorna och i verksamheten. 

Samverkan med Fritid Ungdom. 

 

2=medel under 
våren 

 
3=medel/hög HT 

18 

 

 

 

Vi har ökat antalet 

elever. Vi har börjat 

arbeta mer 

ambulerande och 

möter upp med projekt 

på skolor. Vi 

samarbetar med 

bibliotek och ex 
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Kusen dagen hela 

KOF samarbetar. 
Musikskolan: 

 

Ökat intresse för att 

spela tillsammans i 

grupper/orkestrar 

Under vårterminen ska det 

anordnas ett 2 dagars läger 

Stärka gruppkänslan hos eleverna 

 

Ökat andel elever som spelar i 

grupp 

 

Lägret var väldigt omtyckt och 

gav ett gott resultat. 

Konsert gemensamt kultur o 

musikskola gav gott resultat. 

Vi ser över hur vi kan utveckla 

samarbete med andra aktörer så 

som skolan och Fritid Ungdom 

för att skapa en mer rörlig 

verksamhet som är uppsökande. 

En utredning pågår på uppdrag 

från KS till Kultur & Fritidschef 

att sammanfatta hur vi ska arbeta 

med kultur och musikskola 

framöver. 

Musikskolans lokal har fått ny 

belysning som innebär bra ljus 

både för vanligt repetitionsarbete, 

men även för konsertverksamhet. 

Musikskolan har fått mindre 

renovering gjord med ventilation, 

mörkläggning och solskydd. 

Musikskolans personal har fått 

nya skrivbord i sin verksamhet för 

en bra arbetsmiljö. Musikskolan 

har arbetat med att utveckla sin 

verksamhet att arbeta uppsökande 

för att hitta nya elever, fler elever, 

underlag. Ett bra samarbete 

mellan Fritid-ungdom och 

Musikskolan har etablerats. 

Musikskolans lärare har varit med 

i Tyst replokal (som finns på 

fritidsgården i Götene) och visat 

 

3=medel/hög 
Vi har fortsatt med 

mer 

gruppverksamheter. 

Samarbete med Fritid 

Ungdom fortsätter. 

Stöd  i samarbete med 

studieförbund. 
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ungdomar grunderna i att spela 

instrument.  Musikskolans 

personal har även deltagit vissa 

Onsdagsgårdskvällar med musik 

och sång. Samarbetet kommer 

fortsätta med Fritid Ungdom och 

tyst replokal samt med G-Huset 

och ungdomar inom LSS. 

 

 Att åter få igång en 

blåsorkester  

Projektstart av: Blåståget, (yngre 

blåsorkestern) 

Blåsorkester är igång ht 2018 3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

 

Kultur/Bibliotek:  

 

Götene kommun är ett 

tillgängligt samhälle 

för alla 

 

Alla känner sig 

välkomna till 

kulturevenemang 

 

Utbildning och handlingsplan för 

att öka personalens kompetens att 

arbeta aktivt med inkludering 

Vi ska ta fram en handlingsplan 

för att identifiera vilka grupper vi 

behöver jobba mer med. Använda 

kulturrådets checklistor.  

Inbjuda kommunens 

tillgänglighetssamordnare till ett 

APT under våren. 

 

 

Det finns en handlingsplan 

framtagen 

Vi fortsätter att utveckla detta 

arbete genom kompetenshöjande 

aktiviteter. 

 

 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse  

 

 

 

Vi har hög kvalité 

som är tillgänglig för 

alla. Vi fortsätter 

arbeta med innehåll, 

tillgänglighet. 

 
Kultur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns ett varierat 

utbud av 

kulturupplevelser 

 Vi fortsätter uppmärksamma 

dansen som konstform 

 Vi tydliggör möjligheten för 

föreningar att söka bidrag för 

kulturevenemang 

 Samverkan med 

grannkommuner för att 

ansöka om medel för projekt 

med nya kulturupplevelser på 

nya platser. 

 Delta i gemensamt 

kulturprojekt Kring offentlig 

utomhuskonst 

(kommunalförbundet) 

 Kulturarrangemang med 

inslag av dans har genomförts 

Ht 18 

 Det finns fastställda kriterier 

för bidragsansökan 

 Ansökningar är gjorda  

 

 

 Ny konst har kommit 

kommuninvånarna tillgodo 

genom utbyte med andra 

kommuner 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

Vi har haft fantastiks 

dansföreställning och 

vi har arbeta med 

resultatet utav 

arrangörslyftet. 
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Biblioteket: 
 

Biblioteket är för alla. 

Biblioteket är en 

kulturell mötesplats 

och utvecklas i sin roll 

som informations- och 

upplevelsecentrum  

  
 

Biblioteket ska ligga i 

framkant som Götenes 

främsta och mest 

attraktiva mötesplats 

för alla åldrar. Det ska 

vara en välbesökt 

kunskapsplats med en 

unik roll i det livslånga 

lärandet 

 

Indikator: 

Biblioteksverksamhete

n breddar och fördjupar 

utbudet och har ett  

ökat antal besökande 

 Läxhjälp 

 Bokcirklar 

 Kulturprogram 

 Uppmärksamma den 

konstnärliga upplevelsen av 

litteratur 

 Biblioteket ska vara aktiv i 

samarbeten runt olika 

kulturarrangemang och 

medverka till att öka den 

digitala delaktigheten. 

 

 

Antal tillfällen med läxhjälp har 

ökat. 

 

 

Vi erbjuder olika Bokcirklar för 

olika åldrar. 

 Vi har haft dambokcirklarna och 

barnbokklubben och herrcirkel 

vilket har varit uppskattade 

verksamheter på biblioteket. Vi 

har varje termin bokprat ute i 

skolklasserna. 

Ljungsbackenskolans 

förskoleklasser kommer på 

studiebesök i juni. 

 

Författarbesök har vi arbetat med 

löpande några exempel som varit 

lyckade är när vi hade boksläpp 

och föredrag om boken Söder om 

Kinnekulle. Har bland annat haft  

författarfrukost med Emma 

Hamberg på Hellekis Säteri.  

 

Aktivt samarbete med 

musikskolan, kultur, andra 

aktörer. 

 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

Vi har utvecklat våra 

samarbeten och ansökt 

om att bli ett 

Digidelcenter 2019-

2021. 

Biblioteket: 
 

Ökat samarbete inom 

biblioteken i Skaraborg 

V6 med låntagaren i 

centrum 

 

Förslag på förbättringar tas fram 

gemensamt.  

Gemensamma avgifter inom 

Västra 6 införs 

Vi kan visa några förbättringar 

som förenklat för låntagaren. 

Nya gemensamma avgifter är 

antagna av KS 

Ett aktivt arbete o samarbete 

pågår inom V6 kommunerna då 

utbildning har påbörjats kring vårt 

nya digitala datasystem. Under 

hösten -18 skall arbetet vara 

implementerat och klart. 

 

 

3= medel/hög 

måluppfyllelse 

Vi har haft ett 

intensivt år med 

implementering utav 

det nya systemet. Vårt 

samarbete har ökat i 

V6 samarbetet mellan 

kommunerna. 

Fortsätter att 

samarbeta. 
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Bibliotek/Kultur: 

 

Utveckla 

biblioteksverksamheten 

genom 

omvärldsbevakning 

och erfarenhetsutbyte 

 Avsluta projektet LORI och 

göra en gemensam reflektion 

och sammanställning hur vi 

kan jobba vidare med våra 

intryck.  

 Vi gör en miniutställning av 

kända Göteneprofiler från 

tiden runt 1918. 

 

 

Projekt avslutat och aktiviteterna 

genomförda 

 

Miniutställning genomförd 

 Avslutat projektet. 
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SAMMANTAGEN ANALYS - UTIFRÅN BÅDE DET SYSTEMATISKA 
KVALITETSARBETET OCH HANDLINGSPLANEN  

 
Vi har goda resultat i våra verksamheter.  

Vi gör ibland för mycket snarare än för lite så det är bra att studsa tillbaka till våra mål och 

varför vi gör vad. 

Vi ser en utveckling i våra verksamheter utefter behov bland våra invånare. Vi ser ännu större 

potential till samarbete och bygga på de samarbetet vi har haft tidigare. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN  
 

 

Sektor kultur o fritid 
 Vi ska utveckla vårt arbete med handlingsplaner o samverkan i vår sektor.  

 Vi ser en möjlighet att strukturera upp delar utav vårt arbete tydligare genom att sätta 

upp mål och intervaller i tid då arbetet skall ske. 

 Funktion inte person att arbeta med olika funktioner strukturer och rutiner få in mer 

rutin i olika arrangemang. 

 Samverkan utvecklas mer med varandra  

 Tillgänglighet- fysisk tillgänglighet i kommunens verksamhetslokaler informera 

föreningar. 

 HBTQ vad betyder det för oss inom Kultur & Fritid, utvecklingsarbete under 2019. 

 

Fritid förening 
 Konstgräsplan 

 Föreningsstöd fortsätter att utvecklas utifrån ansökningsdatum för bidrag och 

föreningarnas behov. 

 

Fritid ungdom 
 Vi följer upp med demokratimöten och ungdomslotsen för att följa upp ungdomarnas 

vilja och efterfråga vad vi ska arbeta med i verksamheten. 

  

 Vi följer upp vårt arbete med fält och integration genom vårt nya system inom KEKS. 

 Vi kommer genom KEKS hålla uppföljning på besökare på våra gårdar samt kön, 

ålder intressen samt projekt. 

 Vi kommer utvärdera våra grupper och utveckla dem efter ungdomars behov. 

 

Kulturen/Bibliotek 
 Vi kommer ta fram en kulturtrappa för att säkerställa att alla åldrar och målgrupper får 

ta del utav olika arrangemang och utbud. 

 Projektet Digidel gör kontinuerliga avstämningar inom projektet.  

 I projektet ingår det att dela med sig utav erfarenheter och kunskaper vi får på vägen. 

 
 Vi kommer utvärdera projektet i vår arbetsgrupp men även mot politiken. 

 

Kulturskolan 

 Vi utvecklar musik skolan och kulturskolan till en gemensam verksamhet. 


