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På fredag är det Kultur- och fritidsnämndens första möte för hösten. 

ÄNTLIGEN, tänker jag, kommer konsultföretaget Public Partners intressanta kommentarer 

gällande Kultur och fritid upp på sammanträdesbordet. Företaget hade i uppdrag att göra en 

genomlysning av Vänersborgs kommun för att ringa in de områden som är viktigast för 

kommunledningen att ta itu med. Vid årsskiftet redovisade man uppdraget och nu har 

kommunstyrelsen beslutat att avsätta pengar till fortsatt arbete inom Kultur och fritid. 

Public Partner pekade bland annat på att det saknas ett sammanhållet kultur- och fritidspolitiskt 

program i Vänersborgs kommun, men även på att Kultur och fritid har en strategiskt viktig roll att 

spela i de stora utvecklingsfrågor som kommunen brottas med. Man frågade sig i rapporten bland 

annat: 

Hur kan kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidra till att minska segregationen i 

kommunen? Hur kan kultur- och fritidsnämnden säkerställa att dess verksamheter bidrar i frågor 

om hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt och ekologiskt)? Hur kan kultur- och fritidsnämnden 

säkerställa att bidragsfinansierade verksamheter stödjer föreningar som skapar likvärdiga 

förutsättningar till en meningsfull fritid? Hur kan kultur- och fritidsnämndens verksamheter stödja 

utbildningsnämndens- och socialnämndens verksamheter (utveckla lärlust och förebygga 

utanförskap)? 

Jag tänker ÄNTLIGEN, inte för att det tagit lång tid innan ärendet hamnade på vårt bord utan för 

att det träffar så mitt i prick på några av de viktigaste uppgifter som Kultur- och fritidsnämnden 

har, både på den traditionella kulturens arenor och på områden där vi behöver tänka nytt för att 

verkligen svara mot ALLA vänersborgares behov. 

Det ska bli spännande att på fredag höra kommundirektören utveckla sina och kommunstyrelsens 

tankar kring hur Kultur- och fritidsförvaltning och nämnd ska gripa sig an arbetet. 

Arbetet med mål- och resursplan 2021–23 ska också behandlas, en lika viktig som sorglig punkt på 

dagordningen.  

Det finns ett mycket stort behov av investeringar för att förvaltningen ska kunna fortsätta att hyra 

ut säkra och ändamålsenliga lokaler till främst idrottsföreningarna i stan. Men det finns inte pengar 

till det. Hyreshöjningar drabbar föreningslivet negativt. För att inte tvingas stänga anläggningar 

föreslår förvaltningen att budgetramen ska justeras eller att barn- och utbildningsnämnden, som 

idag inte betalar fullt ut för sitt utnyttjande av idrottsanläggningar, ska betala mer.  

För att pressa in verksamheten i budgetramarna föreslår man även krympt administration inom 

fritidssektorn. Neddragningar kan även komma att drabba populära verksamheter som 

Kulturveckan och Sommarscen. Vad som blir nödvändigt kommer att klarna lite längre fram när 

detaljbudgeten för 2021 ska fastställas. 

Jag är tacksam för synpunkter och inspel före fredag. 

Kallelse och underlag hittar du på kommunens hemsida. 
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