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Förord
Framtidsplanens roll i Götene kommun
Götene kommun är en kommun som det ska
vara tryggt att bo och leva i. Alla ska ha möjlighet att påverka sin vardag och livssituation.
Vi bor i ett rikt kulturlandskap, nära naturen
men ändå nära till bra samhällsservice. Vi
har valt vilket sätt vi vill bo och leva, en del
av oss inne i en tätort och en del av oss på
landsbygden.

Årnäs

V änern

S andaviken

Hällekis
Ös teräng

Vår bygd genomsyras av en rik kulturhistoria
och genom åren har vi utvecklat olika upplevelser för besökande i kommunen. Vi blir alltmer
medvetna om den unika bygd vi lever i. Vi är
stolta över att visa upp det vi har och det leder
också till att allt fler väljer att bosätta sig i vår
kommun hela eller delar av året.
Götene kommun är en kommun som hela tiden
utvecklas tack vare alla kreativa kommuninvånare. Entreprenörskap och samverkan är starka
ledord i detta arbete och det vill vi att vi ska ha
med oss hela livet från barn till vuxen. Genom
entreprenörskap utvecklas befintliga företag
och ny skapas.
I Götene Kommun ska vi alla kunna leva ett
tryggt och gott liv där alla ska känna sig delaktiga utifrån sin egen livssituation.

Medelplana

B lomberg
S jöås en

V äners borgT rollhättan

S vanvik

kh

F ullös a

B ys låtterna
K inne-V edum

K es tad
V äs terplana
S andtorp

B lombergs
V illas tad

Nords kog

Ös terplana

G ötene

K inne-K leva
Hus aby
G öttorp

E

20

B rännebrona

Holmes tad
S vens torp

K ällby

R v 44

St
oc

Vi lever som en del av världen och blir allt mer
vana att röra oss fritt på olika sätt där utvecklad
infrastruktur och ny teknik ger oss stora och helt
nya möjligheter att röra oss i hela världen, både
i arbetslivet och på fritiden.

S kälvum

V ättlös a

S keby

L unds brunn

Hangelös a

Myrås en

G öteborg

Vi har en differentierat arbetsliv med allt
från globala världsföretag till lokala företag
som producerar olika varor och tjänster som
behövs och efterfrågas både lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt. Livsmedelsindustrin är störst till andelen och vi ser en stor
tillväxt främst bland olika företag inom bl.a.
tjänstesektorn.

olm

F ors hem
G ös s äter

“-Ej finnes väl skönare plats uti nord, Du drottning bland västgöta berg!
Och därför det går ej beskriva i ord din tjusande charm och din färg.
Det är blott att taga vad du vill oss giva och sedan för livet dig trogen förbliva.
Ur ymnighetshornet du rikt delar ut de skatter som ej taga slut.”
Visan om Kinnekulle
Av: Georg Amandusson
Sista versen

Med framtidsplanen vill vi fortsätta att utveckla det positiva i kommunen samt göra
det som vi idag är mindre bra på bättre. För
att lyckas med detta vill vi ta vara på den
medskaparanda som finns hos alla kommuninvånare, på så sätt skapas en hållbar
och långsiktig tillväxt. Utvecklingen skapar
vi tillsammans kommun, företag, föreningsliv och enskilda kommuninvånare men vi
måste också samarbeta och samverka med
andra kommuner, organisationer, företag
etc. runt omkring oss. Då kan nya idéer
förverkligas och komma fler till del, vilket
på sikt leder till att Götene kommun blir en
ännu bättre kommun att leva, bo och arbeta
i samt att besöka.

Susanne Andersson
Kommunfullmäktiges Ordförande

3

Vision och
Strategier

Bo i Götene - lev i världen!

Bo i Götene - lev i världen är ett
uttryck för vår vision att skapa
goda livsmiljöer, samtidigt som
vi vill utveckla samverkan med
omvärlden på ett hållbart sätt.
Arbetssätt och Perspektiv
I Götene kommuns politiska styrning, GPS,
vill vi se på verksamhetens utveckling utifrån
fyra olika perspektiv. De är ett sätt att se på
verksamheten bakåt, utåt, inåt och framåt.
De fyra perspektiven är:
Medskapare
Kommunfullmäktige anser att medskaparanda
är ett viktigt mål för framtiden och har beslutat att verka för att denna stärks. Att den nya
politiska organisationen ska präglas av medskaparanda innebär att medborgarna känner
delaktighet och tar ett aktivt ansvar för att bidra
till att utveckla vår kommun.
Utveckling
Om vi i framtiden skall utvecklas i vår kommun fodras att all utvecklingskraft tas till vara.
Avgörande är hur vi stimulerar varandra att vara
initiativrika och delaktiga i byggandet av det
goda samhället.
Arbetssätt
En fungerande lokal demokrati förutsätter att
medborgarna medverkar och att kommunen har
en öppen dialog med medborgarna. Detta sker
genom flera kontakter mellan de förtroendevalda och medborgare för att bättre kunna precisera
medborgarnas krav och önskemål. Arbetssättet
ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbart och inte äventyra kommande generationers möjligheter att nå sina mål.
Ekonomi
Den kommunala verksamheten skall genomsyras av en god ekonomisk hushållning i ett
både kort- och långsiktigt perspektiv. Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning
är bland annat att de löpande intäkterna täcker
de löpande kostnaderna och att resultatet, sett
över en längre period, är positivt.
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Strategiska utvecklingsområden
För att uppnå det hållbara samhället och förverkliga visionen krävs hårt arbete inom många
olika områden. Följande utvecklingsområden är
av särskild strategisk betydelse:
Attraktiva livsmiljöer
Vi ska ge goda förutsättningar för:
- goda, trygga och attraktiva
boendemiljöer
- omsorg och utbildning
- ett varierat fritidsutbud för alla
- att kulturarvet levandegörs
- att vårda natur- och rekreationsområden och göra dem
tillgängliga för alla
- att folkhälsofrågorna beaktas
- energiförsörjning
Dynamiskt näringsliv
Vi ska ge goda förutsättningar för:
- ett bredare och mera differentierat
näringsliv
- att ta tillvara och utveckla
entreprenörskapet
- att stärka individers möjligheter till
egenförsörjning genom näringslivsverksamhet
Ökad rörlighet
Vi ska ge goda förutsättningar för:
- att kommunikation och transporter
underlättas
- att fler internationella kontakter
tillskapas
- att användning av modern informationsteknologi kan ske i hela kommunen
Ett synligt Götene
Vi ska ge goda förutsättningar för:
- att Götene kommuns identitet
stärks genom en effektiv marknadsföring och ett tydligt varumärke.

Strategiska
utvecklingssområden

Attraktiva livsmiljöer
Boende
Viljeinriktning
”Vi vill skapa förutstättningar för goda, trygga
och attraktiva boendemiljöer för alla åldrar
nära naturen, med goda kommunikationer
samt nära till skola, omsorg och övrig service.
Kommunen ska upprätthålla en planberedskap
för attraktivt boende med varierade upplåtelseformer i samtliga tätorter.”

Landsbygden
I byarna och på landsbygden ska framställningar om att bygga bostäder uppmuntras, bland
annat genom att hjälpa till att finna lösningar för
vattenförsörjning och avlopp. Krav skall ställas
på att bebyggelsen lokaliseras på ett för miljön,
energiförsörjningen och samhällsekonomin
gynnsamt sätt. Tillgången på dricksvatten samt
möjligheterna att omhänderta avloppsvatten
och avfall är särskilt viktiga förutsättningar.

Tätorterna
Tätorter med ett mångsidigt näringsliv, väl
utvecklad service och attraktiva bostäder är
viktiga förutsättningar för att kommunen
kontinuerligt utvecklas. Tätorternas utbud av
arbetstillfällen och service är till gagn för alla
kommuninvånare, alltså även för dem som bor
och verkar i den kringliggande landsbygden.
Centralortens ställning är av speciellt intresse
i planeringen. Götene tätort har ett strategiskt
läge vid korsningen mellan E20 och riksväg 44,
vilket ger goda förutsättningar för att förlägga
verksamheter med regionalt underlag. Götene
tätort är mindre och har ett lägre serviceutbud
än de flesta huvudorterna i kringliggande
kommuner. För att Götene kommun ska kunna
hävda sig i konkurrensen om arbetstillfällen och
serviceutbud är det angeläget att centralorten
kan utvecklas.

Att människor bor på landet och brukar jorden
är en nödvändig förutsättning för ett fortsatt
öppethållande av landskapet och bevarande av
kulturmiljön både i form av kulturlandskap och
bebyggelse. Det är därför viktigt att värna om
jordbruks- och skogsbruksmark.
En varsam utveckling av byarna på Kinnekulle
skapar ett attraktivt boende i kulturhistoriskt
intressanta miljöer, under förutsättning att
vatten och avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredställande sätt.
För att minska eventuella hälsorisker med elektromagnetiska fält ska nya bostäder placeras
enligt Boverkets riktlinjer samt med hänsyn
tagen till de nationella och regionala miljömålen om säker strålmiljö.

Nuläge
Stad och landsbygd
Stad och landsbygd är ömsesidigt beroende
av varandra. Tätorternas omland fordrar en
sammanhållen planering för att klara alla de
anspråk som ställs på den. Olika funktioner
såsom biologisk mångfald, rekreation, lokalt
omhändertagande av dagvatten, avlopp och
biologiskt nedbrytbart avfall eller produktion
av biobränsle och livsmedel ställer var för sig
anspråk på tätorternas omgivningar som ofta,
men inte alltid, är förenliga.

I Götene kommun finns tätorterna Götene,
Lundsbrunn, Källby och Hällekis. Dessa större
orter erbjuder både arbetstillfällen och service
samt har förutsättningar att även i framtiden
vara intressanta för ett ökat boende. I ovannämnda tätorter bor närmare 8 150 invånare
(2008). Övriga, cirka 4 900 invånare, bor i byar,
mindre samhällen eller i fritidshusområden.
Källby har ökat med cirka 250 invånare sedan
2002. Götene tätort har ökat befolkningsmässigt
med cirka 50 personer från 2002 till juni månad 2008. I övriga tätorter har antalet invånare
minskat något.
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Fokusområden
- Goda, trygga och attraktiva
boendemiljöer

Strategiska
utvecklingsområden

Attraktiva livsmiljöer
Omsorg och utbildning
Viljeinriktning
”Vi vill att det ska finnas en god livsmiljö i
Götene kommun där det är enkelt och
okomplicerat att leva.”
”Vi vill att skolan ska ge våra barn och ungdomar lusten och motivationen att lära och
utvecklas. Vi vill stimulera våra medborgare
till ett livslångt lärande.”
Livsmiljö
Människor ska ha en trygg miljö och deras
behov ska vara väl tillgodosedda. Samhället
ska präglas av omtanke, etik, moral och ärlighet. I Götene kommun ska vi arbeta för att
skapa miljöer som stärker individen och ger
förutsättningar för en inre trygghet. Människor
i ekonomiskt och socialt utsatta situationer ska
ges förutsättningar att stärka förmågan och
möjligheten till delaktighet.

Barn och ungdomar
Barn och ungdomar ska uppleva sin uppväxt
som positiv och senare i livet vilja stanna kvar
i kommunen eller vilja återvända. Barnperspektivet ska finnas med i beslut och planering och
skyddet för utsatta barn ska stärkas.
Barnomsorg
En trygg och utvecklande förskola är grunden
för ett växande Götene. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan
i en miljö som samtidigt utmanar och lockar till
lek och lärande.
Stöd- och serviceinsatser
För barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska samhället bli tillgängligare och
det ska finnas ett varierat och flexibelt utbud av
stöd- och serviceinsatser. Kommunen ska föra
en dialog med familjer och individer och vara
lyhörd och öppen för nytänkande när det gäller
hur deras önskningar om service och omsorg
bör utformas.

Fokusområden
-Omsorg av god kvalitet med
hög tillgänglighet, valfrihet
och inflytande i livets alla
skeden
-Kvalité i barns, ungdomars
och vuxnas lärande

Samhällssamverkan
För att även i framtiden kunna erbjuda kommuninvånarna god service krävs större grad av
samhällssamverkan. I Götene kommun ska det
finnas goda vårdresurser i form av vårdcentral,
mödravård, barnavård, tandvård och apotek.
Polis, ambulans och brandkår är mycket viktiga
samhällsfunktioner. Vi måste jobba mycket
aktivt för att behålla polisen i vår kommun.
När det gäller ambulans, så har vi inte någon i
Götene kommun och här måste vi samla krafter
inom kommunen, som på ett mycket kraftfullt
sätt jobbar, för att få tillbaka ambulansen till
Götene. Likadant så är det viktigt att vi på alla
sätt jobbar på att vi i kommunen, har kvar arbetsförmedling och försäkringskassa.
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Ungdomars behov och önskemål
Förutsättningar ska skapas för ungdomar att bo
kvar och de ska ges möjligheter till egenförsörjning tillsammans med det lokala näringslivet
eller genom egen företagsamhet. Ungdomars
önskemål om aktiviteter och samlingsplatser
förändras snabbt vilket kräver en bred och
flexibel fritidsverksamhet som ska förändras i
takt med nya behov. Ett aktivt samarbete mellan
ungdomar, kommun, ideella organisationer och
skola ska stimuleras och ges beredskap att möta
behov och önskemål.

Strategiska
utvecklingsområden

Attraktiva livsmiljöer
Omsorg och utbildning
Skolan
Vår ambition är att höja kvaliteten och skapa
ännu bättre möjligheter till lärande och utveckling. För att nå goda resultat krävs att lärarna
har god kompetens och att skolan som arbetsplats har hög attraktivitet. Elevinflytande och
delaktighet inom frågor som rör arbetsmiljö,
demokrati och innehåll i undervisning är viktigt
för att öka motivationen. Krav på inflytande
från föräldrar skall mötas med större öppenhet
och flexibilitet. Skolan ska stimulera till entreprenörskap bland eleverna.
Skolan är en naturlig del av vårt samhälle, vilket
kräver ökad samverkan med näringslivet och
vår omgivning. Internationalisering innebär
ökade krav på kunskaper i språk, internationella relationer och kulturer. Grundskola skall
finnas i kommunens fyra tätorter. Gymnasieoch vuxenutbildning ska finnas i vår närhet
och i samverkan med våra grannkommuner.
Gymnasie- och vuxenutbildning, exempelvis
i form av lokal lärlingsutbildning, ska ges i
samarbete med det lokala näringslivet.

Äldre
Kommunen ska verka för att äldre människor
får möjlighet att leva och bo självständigt och
under trygga förhållanden. Tillräckligt stöd
ska ges för att öka möjligheterna att bo kvar i
det ordinära boendet. Om behoven är stora och
omfattande, om man inte känner sig säker och
trygg där man bor, ska man kunna flytta till en
särskilt anpassad boendeform. Äldreboenden
ska finnas i de fyra tätorterna. Hemvård och
annan öppen verksamhet ska vara god i hela
kommunen. I Götene erbjuds stöd i form av
korttidsvård, psykiatri och demensvård.

Nuläge
Barnomsorg och skola
Barnomsorg tillhandahålls i alla kommundelar.
Barnomsorg tillhandahålls också av två privata
aktörer. Efterfrågan på barnomsorg stiger hela
tiden liksom kvälls-, natt- och helgomsorg. Ny
förskola som ska ersätta Prästkragen byggs och
ska stå klar 2011 liksom fler avdelningar både i
Götene och Källby. Skolorna satsar förutom på
hög kvalité i elevernas lärande även på att ge
eleverna förutsättningar för ”ta sig för verksamhet” eller som vi också uttrycker det – entreprenörskap. Gymnasieelever från kommunen går
i hög utsträckning vidare till högskolestudier.

Äldreomsorg
Äldre människor i Götene kommun efterfrågar
tillgång till bra service nära sitt boende och
möjlighet att flytta till ett äldreboende beläget
i den kommundel där man tidigare har haft sin
bostad. Tidiga och förebyggande insatser blir
allt viktigare och en satsning görs på bland
annat uppsökande verksamhet, servicetjänster,
fixartjänster och samarbete med frivilliga organisationer. Som en del av detta har Götene
äldrecenter färdigställts. I juli 2010 står ett
nytt äldreboende i Källby färdigt för inflyttning. Arbetet med äldreboende går nu vidare i
Lundsbrunn och Hällekis.
Handikappomsorg
Nya målgrupper och allt oftare yngre personer
med nya och kombinerade diagnoser innebär
krav på omfattande och samordnade insatser
och behov av förändrade stödformer. Befintliga
gruppbostäder behöver omstruktureras för att
motsvara behoven för olika åldrar och målgrupper. Det blir allt viktigare att ge förutsättningar
för en meningsfull dag med möjlighet till arbete och fritid. Samordning och utveckling av
insatser inom psykiatrin sker i samverkan med
andra vårdgivare.
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Strategiska
utvecklingsområden

Attraktiva livsmiljöer
Fritidsutbud
Viljeinriktning
”Vi vill skapa ett varierat fritidsutbud för alla,
framför allt för våra ungdomar. I Götene kommun ska det finnas ett attraktivt kulturutbud,
god tillgång till fritidsaktiviteter och ett aktivt
föreningsliv. Kulturhistoriskt intressant bebyggelse och värdefulla odlingslandskap skall
vårdas och skyddas.”

Föreningslivet
Föreningslivet och inte minst idrotten kan
spela en avgörande roll för att bryta trenden
med minskad fysisk aktivitet. Kommunen ska
offensivt stimulera utveckling och förnyelse
inom föreningslivet. En mångfald av aktiviteter
och sysselsättningar för barn och ungdomar ska
stimuleras så att varierade behov och önskemål
för en rik fritid kan tillgodoses.

Fritid
En av fritidssektorns viktigaste funktioner är
att stimulera och ge människor inspiration att
bruka sin fantasi och kreativitet. Kommunens
fritidsliv ska vara mångsidigt, ta hänsyn till
kommunens mångkulturella utveckling och
erbjuda möjligheter för alla åldersgrupper i
vår bygd.

Fokusområde
- Ett varierat fritidsutbud för alla

Kultur
Kultur är en fråga om demokrati. Kultur är ett
medel att förstå, behärska och ifrågasätta det
samhälle vi ingår i och det liv vi framhärdar i.
Med ett brett kulturbegrepp kan alla människor i
alla livsstadier ha tillgång till kulturverksamheter och möjligheter att själv uttrycka kultur med
syftet om att komma närmare en demokratisk
kultur. Kultur har en strategisk roll. Kulturen
har stor betydelse för människors hälsa och
välmående och kan ses som friskvård. Med
kommuninvånare som tar del av kulturutbudet
och som själva är aktiva kulturutövare får vi en
friskare befolkning. Människors engagemang
tas tillvara genom att kommunen fungerar
som katalysator och samarbetspartner i olika
kultursammanhang. Genom partnerskap och
samverkan kan man skapa mer än man kan
göra på egen hand. Ett rikt kulturliv stimulerar
tillväxt och bidrar till att skapa utveckling inom
andra områden än kulturen självt.
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Aktiv samverkan
En aktiv samverkan ska ske med närliggande kommuner och det lokala näringslivet.
Breda samarbetsformer ska eftersökas för att
maximera de resurser som finns att tillgå. Kommunen ska förädla sin roll som samordnare,
koordinator och nätverksbyggare mellan olika
aktörer såsom föreningar, privata entreprenörer,
grannkommuner och regionala och nationella
myndigheter. Kopplingen mellan fritid, kultur
och turism ska stärkas så att turister lättare kan
nyttja de verksamheter och anläggningar som
finns i kommunen.

Nuläge
Bibliotek
Biblioteket i Götene är en neutral mötesplats
för alla kommuninvånare, som tillhandahåller
litteratur och information ur ett demokratiskt
perspektiv. Biblioteket har cirka 1 650 besök
i veckan. Utlåningen uppgår till cirka 65 000
lån per år (statistik hämtad från verksamhetsåret 2009).
Föreningslivet
I Götene kommuns föreningsregister finns
cirka 170 aktiva föreningar. Mest förekommande är idrottsföreningar, intresse- och
hobbyföreningar. Det finns åtta studieförbund, ett antal politiska föreningar och flera
samhälls- och bygdegårds- och handikappsföreningar. Cirka 3 000 personer av föreningarnas medlemmar är mellan 4-20 år. I Götene
kommun finns ca 30 föreningsdrivna lokaler
och anläggningar.

Strategiska
utvecklingssområden

Attraktiva livsmiljöer
Kulturarv
Viljeinriktning
”Vi vill bevara och värna om vårt kulturarv genom att göra det levande. Värdefulla landskapsoch bebyggelsemiljöer samt kulturhistoriskt
intressanta minnesmärken ska användas och
upplevas.”
Idag ses vår gemensamma kulturmiljö som en
självklar resurs i samhällsutvecklingen. I Kulturminneslagens portalparagraf påvisas det att
alla har ett ansvar för kulturmiljön. ”-Det är en
nationell angelägenhet att skydda och vårda vår
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla”.

Nuläge

Rikt kulturarv i Götene kommun
Götene kommun har ett rikt kulturarv med
många värdefulla kulturmiljöer vilka utgör en
resurs i samhällsutvecklingen. Det innefattar
inte bara föremål, byggnader och fornlämningar
utan också berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare
generationer. De är en kollektiv tillgång som
ska vårdas och bevaras, men också användas
och upplevas. De bidrar därigenom till goda
livsmiljöer som lockar boende och besökare.
Fornlämningar, byggnader och vägar bildar
helhetsmiljöer som på olika sätt speglar vår
historia.
Industrisamhällets kulturarv
Näringslivet i kommunen kom tidigt att präglas
av en mångsidighet och de tidigaste industrierna utgjordes av tegelbruk, kvarnar, sågar och
kalkbruk. Ett betydande antal mejerier tillkom
kring sekelskiftet. Tegelbruk har funnits på
omkring tio platser och två av dessa drevs i
större skala nämligen Kvarntorp och Mariedal.
Andra verksamheter var kvarnar och sågverk.

Kinnekulle
Stenhuggeriverksamheten på Kinnekulle har
mycket gamla anor. En annan viktig bisyssla var
kalkbränning. Man högg kalksten ur berget och
brände sedan denna i ugnar som sedan användes
som murbruk och som jordförbättringsmedel.
Vid Råbäcks hamn ligger Råbäcks Mekaniska
Stenhuggeri som togs i bruk 1888 och lades
ned på 1970-talet. Anläggningen är numera
ett byggnadsminne och större delen av den
ursprungliga maskinutrustningen finns bevarad
intakt. Här pågår också en viss verksamhet
genom föreningen Stenhuggeriets vänner.

Fokusområde
- Kulturarvet levandegörs

Samverkan kring Kinnekulle
Under hösten 2007 pågick en studiecirkel om
bebyggelsen på Kinnekulle för att precisera
de boendes uppfattning om vilken bebyggelse
som är kulturhistoriskt värdefull. Studiecirkeln
genomfördes i samarrangemang med studieförbunden och kommunen och finansierades med
medel från Länsstyrelsen i Västra Götaland och
kommunen. Studiematerial togs fram av Länsstyrelsen. Detta resulterade i en tryckt rapport.
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Strategiska
utvecklingsområden

Attraktiva livsmiljöer
Natur- och rekreationsområden
Viljeinriktning

I Hällekis samhälle och utmed Sjöråsån kan
man gå den sk. Sjöråsleden, som är ca 4 km
lång. I Lundsbrunns samhälle utmed Mariedalsån finns möjlighet att gå den sk Sörboleden,
som är ca 4 km lång. I Källby finns en led i
Mistaskogen som är 2 km lång.

”Vi vill vårda kommunens natur- och rekreationsområden och göra dem tillgängliga för
alla”.
Tillgång till en rik och varierad natur är viktig
för människors utveckling och välbefinnande.
För de boende i tätorterna är tillgången till
naturområden av särskilt stor betydelse. Naturområdena utgör ett berikande inslag i vardagsmiljön och tillgodoser behoven av rekreation
och friluftsliv. Närhet till grönområden och
natur värderas högt och bör därför vara en viktig
utgångspunkt i planeringen av nya områden.

Fokusområde
- Vårda natur- och rekreationsområden och göra dem
tillgängliga för alla

Vänerskärgården med Kinnekulle
Kinnekulle är en unik tillgång för friluftslivet
och ger fantastiska möjligheter för avkoppling och rekreation. Cykelvägar och strövområden, på Kinnekulle och i anslutning till
tätorterna, ska vårdas på ett hållbart sätt och
ge möjlighet för fler medborgare och besökare att använda dessa. Kommunens vänerkust
ska synliggöras och vårdas för att ge bättre
möjligheter till vattenbaserat friluftsliv såsom
bad, fiske och båtaktiviteter.

Nuläge
Inom Götene kommun finns stora förutsättningar för vistelse i natur – och rekreationsområden, både inom som utanför tätorterna.
I kommunens tätorter
De tätortsnära skogarna, Brännaskogen och
Stjälkaskogen i Götene tätort användes flitigt av
Göteneborna. Här finns också områden avsatta
som skolskogar. I övriga tätorter i kommunen
finns grönområden både inom som strax utanför
tätorten.
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Kinnekulle och dess landsbygd
Kinnekulle erbjuder vandringar längs Kinnekulle vandringsled, som är 45 km lång. Det finns
också ett rikt utbud av kortare vandringsleder
på Kinnekulle, framförallt i och i anslutning till
befintliga naturreservat.
Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen ska fungera som underlag
för utveckling av de gröna värdena i kommunens tätorter både i fysisk planering och
i utvecklingen av park- och naturområden.
Grönstrukturplanen, från år 1994, ger ett bra
kunskapsunderlag och en handlingsberedskap
för att underlätta framtida beslut om markanvändning. Planen är för närvarande i behov av
revidering.
Biosfärsområde
Vänerskärgården med Kinnekulle är Sveriges
senaste Biosfärområde antaget av UNESCO:s
styrelse 100602. Ett biosfärområde ska tjäna
som ett modellområde där insatser fokuseras
på att främja naturvård, samhällsutveckling och
utveckling av forskning och utbildning. I bygden kring södra Vänern och Kinnekulle finns
det höga bevarandevärden, både i kultur- och
naturlandskapet, ett landskap som i allra högsta
grad är levande. Genom arbetet inom biosfär är
området en föregångare och inspiratör för andra
när det gäller att utveckla och hitta vägar för
omställning mot långsiktig hållbarhet inom alla
samhällssektorer. Hållbarhet omfattar såväl
sociala som ekonomiska och ekologiska förhållanden.

Strategiska
utvecklingsområden

Attraktiva livsmiljöer
Folkhälsa
Viljeinriktning
“Vi vill lyfta fram folkhälsofrågorna som en
viktig del i allt utvecklingsarbete. I Götene
kommun ska det finnas goda livsmiljöer
som främjar en god hälsa för alla kommuninvånare. Alla ska kunna vistas tryggt
och säkert i närmiljön och i samhället under
dygnets alla timmar.”
Medvetenhet, kunskap och samverkan
Vi vill öka medvetenheten och kunskapen om
sambanden mellan psykisk hälsa och fysisk
hälsa bland kommunens medborgare.
I arbetet med att främja goda matvanor hos
befolkningen bör restauranger och andra
näringsställen involveras. Det är viktigt att
även våra dryckes- och tobaksvanor lyfts upp
i detta sammanhang. Samverkan med viktiga
aktörer som ideella föreningar, näringsliv
och primärvård ska utvecklas, stödjas och
marknadsföras.
Barn, unga och dess föräldrar
Det ska finnas möjlighet till föräldrautbildning under barnens uppväxttid på ett lättillgängligt sätt. Om bekymmer uppstår i
familjen ska det finnas alternativa former till
stöd. Götene kommuns förskolor och skolor
ska vara en viktig och betydelsefull arena
där fysisk aktivitet och friluftsliv stimuleras
bland barn och unga. Samråd med ungdomar,
föräldrar och berörda verksamheter ska ske
så att lokala metoder för att angripa drogproblematiken kan utvecklas och genomföras.
Arbetet mot droger ska integreras med allt
annat folkhälsoarbete.

Nuläge
Nationella mål
Det övergripande nationella målet för
folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen.
Regional policy
Den regionala folkhälsopolitiska policyn
har tagits fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, kommunerna, den ideella
sektorn och andra aktörer. Den regionala
folkhälsopolicyn är utformad i ett främjande
perspektiv och ska utgöra en gemensam plattform för lokala och regionala aktörer.

Den regionala policyn innehåller sex
formulerade utmaningar.
•
Jämlika och jämställda villkor
•
Trygga och goda uppväxtvillkor
•
Livslångt lärande
•
Ökat arbetsdeltagande
•
Åldrande med livskvalitet
•
Goda levnadsvanor

Rådet för trygghet och folkhälsa i
Götene kommun
I Götene kommun finns Rådet för trygghet
och folkhälsa, som samordnar det lokala
trygg- och folkhälsoarbetet. Rådet är ett politiskt samverkansorgan mellan Götene kommun och Västra Götalandsregionen med syfte
att stimulera, initiera och stödja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet bland
befolkningen. Deltar i rådet gör tjänstemän
från de kommunala förvaltningarna samt representanter för vårdcentralen, folktandvården
och närpolisen med flera. Gemensamma
insatser mellan ideell sektor och kommunen
skapar ett brett engagemang i arbetet med
trygghet och folkhälsa.
Trygghet och folkhälsa, 2008
Brottstatistiken visar att Götene har lägst andel anmälda våldsbrott per invånare i landet,
men polisens trygghetsmätning visar på att
den upplevda tryggheten inte är lika god.
Götene kommun behöver särskilt tänka på att
minska ohälsan bland yngre vuxna samt för
kvinnor. Dessa två grupper har sämre resultat
jämfört med kommunerna i Västra Götalandsregionen.
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Fokusområden
- Lyft fram folkhälsofrågorna
i allt utvecklingsarbete

Strategiska
utvecklingsområden

Attraktiva livsmiljöer
Energiförsörjning
Viljeinriktning
“Vi vill genomföra en energipolitik i kommunen som tillhandahåller en effektiv och
miljövänlig energi som inte tär på vare sig
globala eller lokala resurser.”
År 2021 ska kommunen ha halverat sin
energianvändning, jämfört med basåret 1997.
Senast år 2010 avses all energikomsumtion i
den kommunala verksamheten vara baserad
på icke fossila bränslen. Detta kommer inte
att nås till 100%, utan detta arbete fortsätter tills målet är nått. Syftet är också att öka
kunskapen om energianvändningen och dess
miljöpåverkan samt att stimulera övergången
till alternativa bränslen.

Nuläge
Fossilbränslefri kommunal
verksamhet
Kommunala verksamheter inklusive bolagen
kommer i huvudsak uppnå kommunens mål
om fossilbränslefri kommunal verksamhet
fram till 2010, vad gäller uppvärmning av
fastigheter och verksamhetsanläggningar.
Målet kommer däremot inte att uppnås fram
till 2010 beträffande arbetsfordon och maskiner.

Fokusområde
- Fossilbränslefri kommunal
verksamhet

* Med grön el avses energikällor
som förnyas i snabb takt och är
oändliga. För grön el är
produktionskällorna vind, vatten,
sol och biobränsle.

Elenergi
Eldistributionen inom Götene kommun sköts
av det lokala nätföretaget Götene Elförening.
Elföreningens ca 7 300 kunder motsvarar
cirka 90 procent av kommunens elnätskunder.
Resterande 10 % finns i huvudsak hos Fortum
och Vinninga Elförening. Fortum och
Vattenfall är ägare av det överliggande nätet i
området där Götene Elförening är anslutet.
År 2007 överfördes cirka 270 GWh elenergi
till kunderna i Götene Elförenings nät
(1 GWh motsvarar ungefär energiförbrukningen för 50 normalstora villor under ett år).
Det utgör omkring 36 procent av den totala
energitillförseln i kommunen.
Av de 270 GWh producerades ca 9 % av
lokalt ansluten vindkraft. Andelen Vindkraft
kommer år 2012 sannolikt att vara upp i ca
50 %. Redan under 2009 kommer andelen att
vara ca 35%.
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Grön el
Kommunen köper Grön El* till sina egna
verksamheter. Energi från biobränsle utgjorde
år 2000 cirka sju procent av kommunens
totala energitillförsel.

Vindkraft
Kommunen är uttalat positiv till vindkraft och
vill underlätta vindkraftsutbyggnaden genom
att peka ut prioriterade områden, lämpliga
för vindkraft samtidigt som andra intressen
tas tillvara. Enligt en utförd kartläggning av
vindförhållandena är kommunens södra och
sydöstra delar teoretiskt lämpliga för vindkraft.
Fjärrvärme
För närvarande finns fjärrvärmenät i Götene
och Hällekis tätorter. Under de senaste åren
har en större utbyggnad av fjärrvärmenätet
i Götene tätort skett. I Götene produceras
värmeenergin av Vattenfall genom en biobränsleeldad fjärrvärmecentral. I Hällekis
framställs energin i en kommunägd värmecentral, som även den drivs med biobaserat
bränsle. Distributionen ombesörjs av det
kommunägda bolaget Götene Vatten och
Värme AB. I Lundsbrunn finns en värmecentral som förser Lundsbrunns Kurort med
energi. En annan anläggning försörjer skola,
sjukhem och äldrebostäder med värme. Båda
anläggningarna drivs med biobränsle.
Berg och ytjordvärme
Sedan slutet av 1990-talet har ett hundratal
värmepumpar för berg- och ytjordvärme
installerats i kommunen. Under senare år har
även installerats omkring 75 solvärmeanläggningar för produktion av varmvatten.

Strategiska
utvecklingsområden

Dynamiskt näringsliv
Ett brett och differentierat
näringsliv
Viljeinriktning
“Vi vill att Götene kommun ska kännetecknas
av bra näringslivsklimat med ett brett och
differentierat näringsliv och god samarbetsanda.”
Näringslivet ska vara dynamiskt och ha en
hög grad av förändringsbenägenhet, förmåga
till nytänkande och vilja att växa. Götene
kommun ska stimulera till att ett diversifierat
näringsliv där fler branscher ges möjlighet att
utvecklas. Människor ska stimuleras till
inflyttning och till etablering av nya företag. Positiva attityder till företagande och
till befintliga företagare, oavsett bransch,
storlek på företaget, landsbygd och tätort, ska
stimuleras. En sådan inställning möjliggör
och underlättar för såväl befintliga företag
att expandera som för nya att etablera. I
kommunens långsiktiga planering fordras
framsynthet och resurser för att uppnå strategiskt mest lämplig markanvändning. För
att kommunen skall kunna införskaffa mark
för framtida exploatering i attraktiva lägen är
bytesmark ofta en förutsättning. Kommunen
ska delta i att utveckla ”ett regionalt synsätt”
för att skapa tillväxt. Detta innefattar konstruktiv samverkan mellan företag, ideella
organisationer och andra aktörer i kringliggande kommuner, Västra Götalandsregionen,
nationellt likväl som internationellt.

Att ta tillvara och utveckla
entreprenörskapet

I samverkan med det lokala näringslivet ska
resurser finnas för att stimulera nyföretagande
och entreprenörskap. Rådgivning till blivande
företagare skall vara lättillgänglig och av
hög kvalitet. Kreativitet, företagsamhet och
entreprenörskap skall stimuleras från tidig
skolålder.

Individers möjligheter till
egenförsörjning

Den framtida kompetensförsörjningen är
avgörande för såväl näringslivets som kommunens utveckling. För att kunna möta
behovet av kompetensutveckling krävs en
nära samverkan mellan näringsliv, skola och
regionens högskolor. Kommunen ska erbjuda
möjlighet till kompetensutveckling genom
avgränsade, riktade utbildningar till redan
anställda i företag.

Ökad kompetens och diversifiering
Ett sätt att öka kompetens och diversifiering av näringslivet är genom inflyttning. För
att uppnå inflyttning krävs ett målmedvetet
arbete med att marknadsföra Götene kommun
för boende genom exempelvis kontakt med
tidigare gymnasieelever och samarbete med
högskolorna. Näringslivet och kommunen ska
tillsammans marknadsföra sig på högskolorna
och genomföra gemensamma insatser.

Dialog med näringslivet
Det ska finnas en öppenhet och en bra kommunikation mellan människor samt en positiv
inställning till företagen och deras utveckling.
En bra dialog mellan kommunen och näringslivet ska organiseras och ske fortlöpande.
Grundsynen i mötet med näringslivet måste
från den offentliga sektorn, såväl myndigheter som andra, vara att se sig själv som
”lots” och inte ”polis”. För att uppnå ett bra
näringslivsklimat krävs erfarenhetsutbyte
mellan politiker och chefer inom kommunal
verksamhet och företag, liksom mellan olika
företag.
Besöks- och upplevelseindustrin
Besöksnäringen och upplevelseindustrin
ska utvecklas till en betydelsefull näring
som skapar tillväxt inom Götene kommun.
Turismutvecklingen ska kännetecknas av
hållbarhet, kvalitet och samverkan. Detta
ska resultera i nya besök och göra Götene
kommun till ett alternativ att flytta till. Goda
förutsättningar ska skapas för nyetablering
och vidareutveckling av det som kan utvecklas till ”året-runt verksamheter”.
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Fokusområde
-Ett bredare och mer
differentierat näringsliv
-Att ta tillvara och utveckla
entreprenörskapet
-Att stärka individers
möjligheter till
egenförsörjning genom
näringslivsverksamhet

Strategiska
utvecklingsområden

Dynamiskt näringsliv
Götene tätort
Götene tätort ska fortsätta att utvecklas till
en attraktiv mötesplats som lockar besökare
under hela året. Tätorten ska vara lättillgänglig och innehålla livaktig handel, olika
nöjesinriktningar och många serveringsställen. Befintliga butiker och andra verksamheter ska ha möjlighet att expandera och
utvecklas. Olika typer av affärer och matställen som tillsammans med kyrkor och ideella
organisationer ska fungera som naturliga
samlingspunkter för människor och skapa ett
öppet och levande centrum. Samarbete och
samverkan mellan olika grupper ska utgöra
grunden för fortsatt utveckling av Götene
tätorts centrum.

Det lokala näringslivet
Det lokala näringslivet har tillsammans med
Götene kommun bildat Näringslivsföreningen i Götene. Föreningens syfte är att arbeta
för tillväxt och utveckling i Götene kommun
och samordna det lokala tillväxtarbetet med
det regionala. Näringslivsföreningen arbetar
aktivt i utvecklingsprojekt inom handel och
med samarbete skola-näringsliv.
Den framgångsrika Vårrundan har knoppats av från Näringslivsföreningen och ger
utrymme för ett nytt projekt. En mötesplats
som främjar dialogen mellan företag, kommuntjänstemän och politiker är de månatliga
Företagarluncherna, samarrangerade av Götene kommun och Näringslivsföreningen.
Etablering vid nya E20
Kommunen har köpt in ca 100 ha mark mellan gamla och nya E20 och kan erbjuda bland
annat handels- och logistikföretag annonslägen mot nya motorväg som öppnades 2009.
Ett norskt bolag har köpt mark för etablering
av ett köpcentrum vid korsningen mellan
Riksväg 44 och nya E20.

Nuläge
Götene som kommun domineras av den
tillverkande industrin (ca 50 procent av alla
sysselsatta). Störst är jordbruks- och livsmedelssektorn (25 procent) men även byggvaruindustrin, inklusive småhustillverkning,
samt plast/verkstadsindustrin är stor. Dessa
branscher erbjuder många arbetstillfällen för
personer med gymnasieutbildning. Företagen har dock svårt att rekrytera kvalificerad
arbetskraft. Ungdomarna söker andra arbeten
än vad som finns här och de söker ofta en annan miljö för boendet.
För att stimulera och ta tillvara nyföretagande
och entreprenörskap erbjuder kommunen lokal nyföretagarrådgivning i Götene, i samarbete med Nyföretagarcentrum i Skaraborg.
Utländska direktinvesteringar stimuleras
genom egna kontakter och i samverkan med
Skaraborgs Kommunalförbund och Invest in
Sweden Agency.
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Medeltidens värld/
Äventyrslandet Kinnekulle
I Götene kommuns satsningar på ett mer
differentierat näringsliv ingår den växande
besöksnäringen. I närheten av Rv. 44 och E20
smygöppnade 2008 “Medeltidens Värld”.
Sedan våren 2010 marknadsförs området som
temaparken “Äventyrslandet Kinnekulle”.
Den strategiska placeringen av temaparken,
med planerat besökscenter, ger en länge
eftersökt möjlighet att fånga upp och slussa
besökare vidare till olika andra besöksmål i
kommunen och i Skaraborg.

Strategiska
utvecklingsområden

Ökad rörlighet
Kommunikation och
transporter
Viljeinriktning
“Vi vill verka för bättre vägar, tätare kollektivtrafik och järnväg samt bygga ut bredbandsnätet.”
Goda kommunikationer är en viktig
förutsättning för möjligheterna att bo och
verka i kommunen. Landsvägs- och järnvägsnäten skall ha en hög standard som
medger snabba, säkra och miljövänliga transporter både regionalt och lokalt.
Cykelvägnätet skall successivt byggas ut,
både inom och mellan tätorterna.
Kollektivtrafiken ska ha en turtäthet som
ger förutsättningar för arbetspendling och
möjligheter för alla samhällsgrupper att företa
resor inom och utom kommunen. Kinnekullebanan är viktig för kommunen och dess
invångare. Den föreslagna Götenelänken för
järnvägstrafik är fortfarande aktuell.
Modern informationsteknologi utgör en
central del i samhället. Götene kommun ska
verka för att samhällets medborgare ges goda
möjligheter att använda snabba och säkra IT
lösningar.

Nuläge
Kommunfullmäktiges Samhällsbyggnadsberedning arbetar med att ta fram en infrastrukturplan under 2010. Planen kommer att
beröra Vägverkets vägar inom kommunen,
industrispår, gång- och cykelvägar, cykelleder, trottoarer, busshållplatser, pendlingsparkering, hamnar, sjöfart och IT - infrastruktur.
Angelägna vägprojekt
Angelägna vägprojekt är sträckorna
Götene-Mariestad (E20), Götene-Källby, förbifart Lidköping (Riksväg 44), Källby-Skeby
(väg 2704) och Holmestad-Timmersdala
(2761) och Götene-Hällekis (väg 2727). I
Hällekis utgör den tunga trafiken en stark olägenhet med avseende på buller, utsläpp och
risker. Åtgärder för att minska dessa störningar är önskvärda.

Trafiksituationen i samtliga tätorter och större
samhällen har studerats i så kallade trafiknätsanalyser. Analyserna innehåller också förslag
till förbättringar av förhållandena för olika
trafikslag.
Kommunen för en fortlöpande diskussion
med Vägverket om önskemål om förbättringar av det allmänna vägnätet. De allmänna
vägarna delas in i europavägar, riksvägar
och länsvägar. Ansvaret för anläggande,
drift och underhåll av de allmänna vägarna
vilar generellt på vägverket. För gatunäten i
de större orterna ligger ansvaret hos kommunen. Övriga vägar byggs och underhålls av
berörda fastighetsägare.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken administreras av Västtrafik
AB med stöd av statliga och kommunala
bidrag. Med kollektivtrafik avses all tidtabellbunden busstrafik samt tågtrafiken på
Kinnekullebanan. I begreppet kollektivtrafik
ingår även den s.k. närtrafiken, som erbjuder
förbeställda resor till eller från områden som
har mer än en kilometer till busshållplats.
Kollektivtrafiken omfattar även vissa skolskjutslinjer. Trafikeringen utvärderas varje år.
Linjer och turtäthet förändras fortlöpande i
takt med efterfrågan.
Bredband
Kommunens tätorter är anslutna till ett
nätverk, som i dagsläget ägs av Götene kommun. Under 2009 fibersattes, genom Götene
kommuns försorg, telestationerna i Hangelösa, Holmestad, Kinne-Malma, Knorren,
Lundsbrunn och Vättlösa. På flera håll i kommunen har invånare på landsbygden bildat
ekonomiska föreningar och grävt ner fiber för
bredband.
Trafiken på 3G-nätet drivs av ett fristående
företag. Enligt antagna riktlinjerna ska alla
bygglov föregås av samråd med grannar inom
en radie av minst 300 meter, främst med anledning av masternas påverkan på landskapet.
Största möjliga hänsyn ska tas till personer
med allergiska besvär.
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Fokusområde
- Kommunikation och
transporter

Strategiska
utvecklingsområden

Ökad rörlighet
Internationella kontakter
Viljeinriktning
“Vi vill skapa möjligheter för fler
internationella kontakter”.
Internationella kontakter
Götene kommuns internationella arbete ska
bedrivas långsiktigt och strategiskt. Götene
kommun ska bevaka sina möjligheter till EUfinansiering när fördelning av EU-medel görs
via den svenska staten och dess myndigheter.
Kunskaper om finansiering av utvecklingsarbete via EU: s fonder och program ska öka,
både hos politiker och anställda.
Götene kommun ska genom sitt internationella engagemang skapa kännedom om och ge
en positiv bild av kommunen. Särskilt fokus
bör läggas på att öka intresset och skapa
möjligheter för ungdomar i kommunen att
knyta internationella kontakter. Föreningars
möjligheter till internationella kontakter bör
också utvecklas.

EU:s strukturfonder som utvecklingsstöd för ökad rörlighet
En tredjedel av EU:s budget används till de
så kallade strukturfonderna inom mål 2Regional konkurrenskraft och sysselsättning.
Det finns två strukturfonder:
Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), är för närvarande den största strukturfonden. Sedan 1975 har den gett stöd till
uppbyggnad av infrastruktur och till produktiva sysselsättningsskapande investeringar,
framförallt till företag.
Europeiska socialfonden (ESF), ska främja
integrering på arbetsmarknaden av arbetslösa
och mindre gynnade befolkningsgrupper,
främst genom stöd till utbildningsåtgärder.

Nuläge

Fokusområde
- Internationella kontakter

EU:s målsättningar och prioriterade
områden 2007-2013
En av målsättningarna med EU är att skapa
en gränslös intern marknad i vilken EU-medborgare kan röra sig fritt för att resa, bosätta
sig, arbeta eller investera utan hinder. EU:s
aktiviteter sträcker sig över många områden:
hälsopolitik, ekonomisk politik, utrikespolitik
och försvarspolitik. Totalt finns det närmare
400 utvecklingsprogram inom hela EU.
Som medlem i EU deltar Sverige aktivt i att
uppnå EU:s målsättning att “Europa ska vara
den mest konkurrenskraftiga och dynamiska
kunskapsbaserade ekonomin i världen år
2010” och arbeta enligt Lissabonstrategin.
Prioriterade områden är:
1) Investeringar i kunskap och innovation.
2) Företagens potential, särskilt när det
gäller små och medelstora företag.
3) Sysselsättning för prioriterade kategorier
4) En energipolitik för Europa.
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Götenes internationella arbete 20072013
Götene kommun arbetar aktivt med att
initiera, planera och genomföra olika projekt
med internationell prägel. Kommunen har
sedan 2007 initierat olika EU projekt med
bland annat Pasvalys i Litauen, Götene kommuns vänort. Detta har åstadkommits främst
inom EU kommissionens sektorsprogram för
utbildningssamarbete i Europa, “Lifelong
learning”. Gemensamma utvecklingsprojekt
har initierats med olika förskolor/skolor i
Europa. EU:s program för ungdomar, “Youth
in Action” är ett program som används av
och med ungdomar i Götene, främst inom
fritidsområdet.
Götene kommun samverkar aktivt med andra
kommuner i Västra Götaland för att ta del av
EU:s strukturfonder. Kommunen arbetar även
aktivt inom Landsbygdsprogrammet Leader
och dess struktur för vårt område, Leader
Västra Skaraborg.

Strategiska
utvecklingsområden

Ett synligt Götene
Identitet, marknadsföring
och varumärke
Viljeinriktning
”Vi vill göra bygden känd genom en effektiv
marknadsföring och ett tydligt varumärke”
Kinnekulle som varumärke
Götene med Kinnekulle ska upplevas som ett
bra boende, etablerings och/eller besöksalternativ. Kommunens ”image”, dvs de känslor och
värden som namnet väcker bland människor i
allmänhet, ska stärkas. Kommuninnevånarna
ska känna stolthet för sin bygd och förmedla
bilden av ett gott liv. Besökare ska uppleva
bygden som en attraktiv plats som man gärna
återvänder till. För att uppnå detta ska kommunen exponera, utveckla och marknadsföra
de unika värden som finns i Kinnekullebygden,
och därmed stärka varumärket.
Bygdens profil
Götene med Kinnekulle ska profileras som ett
tryggt, småskaligt och personligt område i en
kulturhistorisk miljö med möjlighet till stora
naturupplevelser. Omtanke om, och hänsyn till,
långsiktig hållbarhet skall vara en ledstjärna för
bygdens utveckling.

Långsiktiga insatser
Långsiktiga insatser för att synliggöra Götene
kommun som boende och etableringsalternativ
ska tas fram. Kommunen skall aktivt verka för
att stärka och utveckla besöksnäringen. Detta
ska ske i nära samarbete med Destinationsbolaget Läckö - Kinnekulle. Götene kommuns
invånare ska vara välinformerade om kommunens möjligheter och vilja sprida detta budskap
vidare.
SCB:s medborgarundersökning
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen
Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Götene kommun har aviserat
att man kommer att delta i denna undersökning
varannat år. Detta för att undersöka medborgarnas nöjdhet av
•
•
•

att bo och leva i kommunen
kommunal verksamhet
medborgarnas möjlighet till inflytande på
kommunal verksamhet

Nuläge
Götene kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning som genomfördes under våren
2008. Totalt 96 kommuner var med i undersökningen hösten 2007/Våren 2008.
Undersökningen bestod av tre delar:
A) Medborgarna om kommunen som en plats
att bo och leva på. För Götene kommun är det
främst förbättringar av faktorerna kommersiellt
utbud och arbetsmöjligheter som kan höja
helhetsbetyget.
B) Medborgarna om kommunens verksamheter.
För Götene kommun är det främst förbättringar
av verksamheterna Äldreomsorgen och Gator
och vägar som kan höja helhetsbetyget.

Synliggörandet av vår bygd
Biosfärsområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” ska tydliggöra och kvalitetssäkra kommunens ambition att verka för utveckling av
ett samhälle med människa och miljö i balans.
Kommunen, företag, föreningar och privatpersoner ska tillsammans bidra till att göra Götene
kommun synligt, så att fler människor känner
till kommunen och dess kvaliteter.

C) Medborgarna om inflytande i kommunen.
Denna del avsåg att mäta hur medborgarna i
Götene kommun ser på möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut.
För Götene kommun är det främst förbätttingar
av faktorerna Påverkan och Förtroende som
kan höja helhetsbetyget.
Den senaste medborgarundersökningen
(2009/2010) är ännu inte färdigbearbetad.
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Fokusområde
- Götene kommuns identitet stärks
genom en effektiv marknadsföring
och ett tydligt varumärke

Arbetssätt
Arbetssätt
Om våra Värderingar
Vi vill att följande värderingar ska vara grundstenar för oss:
Kreativitet
Öppenhet
Tydlighet

Om kommunens samverkansvision
Vår livsstil och politik påverkas av den fortsatta globalisering som skett. Götene kommun,
Västra Götaland och övriga Sverige har inte
bara ett ansvar för att bidra till en rättvis och
hållbar värld, utan också ett eget intresse av det.
Samtidens och framtidens stora frågor angår
alla och utmaningarna måste hanteras genom
samverkan, samarbete och medskaparanda.

Om hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt
genom arbetet inom Brundtlandkommissionen
som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Den
bärande principen är att ekonomiska, sociala
och miljömässiga förhållanden och processer
är integrerade – de är varandras förutsättning
och stöd. Hållbar utveckling utgår från tanken
om individens delaktighet och ansvar. Det finns
tre dimensioner av hållbarhet:
Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska dimensionen kan definieras
”att nuvarande och kommande generationer
kvinnor och män kan erbjudas sunda ekonomiska förhållanden”. Ekonomisk hållbarhet
uppnås med både tillväxt och hushållning, så
detta senare är den aspekt som bör komma till
vid granskning av hållbarhetsdimensionen.
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet kan definieras att “nuvarande och kommande generationer kvinnor
och män kan erbjudas sunda ekologiska förhållanden.” När det gäller motstridiga intressen är
det så att ekonomisk hållbarhet och ekologisk
hållbarhet är den klassiska konflikten.

Götene kommun har fastslagit en samverkansvision med denna inriktning:
1. Vi samverkar för att utnyttja resurser och
kompetens effektivt, minska sårbarhet och
minst bibehålla nuvarande kvalitet samt för
att kunna behålla de ”nära” och de strategiska
besluten i Götene.
2. Samverkansperspektivet ska prövas i ALLA
beslut.
3. Vi ska söka samverkan inom alla områden.
I första hand ser vi administration och annan
överbyggnad, teknisk service, miljö, IFO samt
specialistfunktioner inom alla områden.
4. Samverkansstrategin är att det sker i följande
områden: 1. Inom egen kommun 2. GöLiSka
3. Skaraborgssamverkan 4. Region
5. Sverige.
5. Samverkan kan finnas i olika former såsom
utbyte, köp av tjänst, gemensam organisation/
nämnd mm. Alla former av samverkan uppmuntras.
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Social hållbarhet
Socialt hållbar utveckling kan definieras att
“nuvarande och kommande generationer
kvinnor och män kan erbjudas sunda sociala
förhållanden.”

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Kommunallagen, 8 kapitlets första paragraf,
fastslår att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. Den kommunala verksamheten ska
genomsyras av en god ekonomisk hushållning
i ett både kort- och långsiktigt perspektiv.
Kännetecknande är bland annat att de löpande
intäkterna täcker de löpande kostnaderna och
att resultatet, sett över en längre period, är
positivt. För ekonomin ska de finansiella mål
som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning anges. Kommunernas budget ska
också innehålla en plan för ekonomin för en
period av tre år. Budgetåret ska alltid vara
periodens första år.
Inom Götene kommun sker regelbundet dialog
om vad kan vi göra för att verksamheten ska
kunna bedrivas mer effektivt mätt i ekonomiska
termer. En god ekonomisk hushållning i ett
finansiellt perspektiv inom Götene kommun
betyder:
1. Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå
till 2 %. +/- 1%.
2. Investeringarna (exklusive definierade exploateringsprojekt 2007-2010) ska finansieras
med egna medel.
3. Utdebiteringen ska hållas oförändrad.
4. Likviditeten ska vara större eller lika med
10 mkr.
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