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Mötet 18 september i Kultur- och fritidsnämndens gästades av kommundirektören. Hon berättade 
om det uppdrag som nämnden nyligen fått. Det går ut på att arbeta vidare med utgångspunkt i 
åtgärdsförslag från konsultföretaget Public Partner. De har tidigare gjort en intressant 
genomlysning av hur Vänersborgs kommun fungerar. 

Bland annat saknade man ett strategiskt styrdokument för Kultur- och fritidsnämnden och arbetet 
med ett kultur- och fritidspolitiskt program ska nu startas. 

Det ger mycket viktiga tillfällen för oss att påverka så att kommunen och nämnden lägger en god 
grogrund så att alla plantor i Vänersborg får goda förutsättning ar att växa och utvecklas. Eller, om 
man lämnar blomsterspråket, så att alla ungdomar och vuxna får möjlighet att hitta sina ”språk”, 
att komma till tals såväl genom kulturella uttryck som man redan kan som genom att pröva nya. 

Det handlar om hur Kultur och fritidsnämnden på olika vis, inte minst i samverkan med andra 
nämnder, kan bidra till att minska segregationen i kommunen. Public Partner nämner i sin 
konsultrapport särskilt nämndens gränssnitt gentemot Utbildningsnämndens- och Socialnämndens 
verksamheter. Kommundirektören pekade på att nämnden i programarbetet ska definiera sitt 
uppdrag där gränssnitt finns gentemot andra förvaltningar. Det kan inte minst gälla gentemot 
Samhällsbyggnadsnämnden i frågor om användning av offentlig konst men lika mycket om hur 
man skapar mötesplatser när man bygger staden. 

Förvaltningen presenterade också en genomgång som man gör återkommande av hur privata 
utförare skött sig och sina uppdrag. Det visade sig att de flesta entreprenörer som förvaltningen har 
avtal med verkar klanderfritt, även om flera haft svårt att utföra sitt uppdrag på grund av 
coronakrisen. I flera fall har man fört en god dialog med förvaltningen om detta. 

Klander drabbar dock ett par utförare av städtjänster som lämnat mycket övrigt att önska. På det 
här området finns avtal som inte förnyas. 

Protokollet kommer att gå att hitta på kommunens anslagstavla. 
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