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Bästa samtalen på länge 
I fredags kan man nog säga att tyngdpunkten i Kultur- och fritidsnämnden låg utanför 
sammanträdet. 

Inte för att beslutsärendena var oviktiga, tvärt om! 

Vi fick en väldigt matnyttig information om en mycket ingående granskning av verksamheten 
inom Kultur och fritid som gjorts av en extern konsult. Bra att ha en faktaspäckad rapport som 
beskriver massor av spretigheter och ofullkomligheter i förvaltningen, en del som följd av att den 
sedan sex år nya organisationen inte riktigt satt sig, annat som en följd av en knepig gränsdragning 
gentemot andra nämnder och förvaltningar som bland annat äger de fastigheter som vi brukar och 
hyr ut till andra att bruka. 

Dessbättre är många av knasigheterna på väg att tas om hand, läs rätta till, på förvaltningens 
initiativ. Andra, brister när det gäller styrdokument till exempel, kommer att rättas till som ett 
utflöde av den dialog som nämnden nu startat kring hur verksamhetens utmaningar ska tacklas. 

Vi fastställde investeringsbudget för fastigheter och inventarier för 2022–2024 och beslöt om 
att göra avsteg från kriterierna för aktivitetsstöd till föreningar. Innebörden är att aktivitetsstödet 
beräknas utifrån aktiviteter ett normalår, inte utifrån höstens pandemibegränsade aktiviteter. 

Åter till dialogen som ägde rum på förmiddagen. Förvaltningen pekade i koncisa föredragningar 
ut utmaningar såväl beträffande de demografiska, ekonomiska som i övrigt verksamhetsmässiga 
förutsättningarna. Därefter delades vi in i samtalsgrupper. Det var detta som var så bra. 

Det satt exempelvis en centerpartist, en socialdemokrat, en sverigedemokrat och en vänsterpartist 
och vred och vände på vad vi inom Kultur och fritid kan och bör göra för att främja de 
inriktningsmål som är vägledande för kommunens verksamhet. Det förekom öppna och 
prestigelösa samtal och ett delande av erfarenheter – självklart utan att bortse från att vi i vissa 
frågor och på vissa områden har diametralt motsatta uppfattningar. 

Det var uppfriskande och från V framförde vi att det vore fint om de reguljära 
sammanträdesdagarna också kunde innehålla inslag av dialog. Det vitaliserar det politiska 
samtalet. Det lovade förvaltningschefen att ta med sig in i den fortsatta mötesplaneringen.  

Här, på kommunens anslagstavla, kommer snart justerat protokoll att publiceras: 
http://www.vanersborg.se/kommun--politik/vanersborgs-kommuns-anslagstavla.html  
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