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Bra start för Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämnden fick en bra start på det nya året i och med fredagens möte. 

Kommunstyrelsen har satt igång med arbetet att följa upp de åtgärdsförslag som gavs av 
konsultföretaget Public Partner efter dess genomlysning av kommunen. I och med att det i höstas 
var vaktombyte på posten som förvaltningschef i Kultur- och fritidsförvaltningen passar man på att 
börja här. 

Bland annat påtalade Public Partner att det saknas ett strategiskt styrdokument för Kultur- och 
fritidsnämnden. Nu ska arbetet med ett kultur- och fritidspolitiskt program starta och det drogs 
igång i fredags med en föredragning av förvaltningschef Anna Svensson. Hon lade grunden för 
den dialog som vi ska ha under året i nämnden. 

Hennes utgångspunkt var att verksamheten inom Kultur- och fritidsförvaltningen är en av 
kommunens basverksamheter som är av avgörande betydelse för 
- demokratin, bland annat genom biblioteksverksamheten och den demokratiska skolning som sker 
inom föreningslivet. 
- folkhälsan, inte bara genom rörelseglädje i dans och idrott utan även själslig. Hon pekade på 
undersökningar som visar att unga upplever fritiden som själva meningen med livet. 
- social gemenskap. Biblioteken och fritidsgårdarna är exempel på de få platser i samhället där 
man kan känna gemenskap utan krav på prestation. 
-förutsättningen för en attraktiv kommun. Kultur- och fritidsaktiviteter är ofta avgörande för valet 
av bostadsort. 

Anna Svensson problematiserade hur verksamheten bedrivs idag, inte minst utifrån de ekonomiska 
förutsättningar som råder, och beskrev de utmaningar som nämnden står inför och som vi ska 
hantera i vår dialog som börjar med en heldag 12 februari. 

I en workshop resonerade vi om vad som borde vara Kultur- och fritidsnämndens inspel i 
kommunens varumärkesarbete. Många aspekter lyftes fram. Vi bidrog med synpunkten att om 
kommunen ska tas på allvar när man säger att den ska vara ”attraktiv och hållbar i alla delar, hela 
livet” så bör den uppfattas som en kommun som arbetar aktivt för att vara inkluderande i 
förhållande till samtliga invånare, gamla vänersborgare eller nya, vare sig man träffas av någon av 
de sju officiella diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) 
eller ej. 

Under rådande pandemi kan inte idrottsföreningar spela matcher för publik. IFK Vänersborg får 
därför reducerad hyra vid elitseriematcher. För att värna likabehandlingsprincipen beslöt vi i 
fredags att ge presidiet rätt att fatta beslut om prisreducering vid idrottsanläggningar även för 
andra föreningar under den tid som publikrestriktioner gäller till följd av covid-19 

Protokollet kommer att finnas här: http://www.vanersborg.se/kommun--politik/vanersborgs-
kommuns-anslagstavla.html  
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