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Dialogstart i Kultur- och fritidsnämnden 
Fredag 12 februari samlas Kultur- och fritidsnämnden för den första dialogdagen, nåja halvdag i 
alla fall, inom ramen för arbetet med att ge nämnden bättre förutsättningar för styrning och 
uppföljning, en tydligare riktning för förvaltningen och en bättre samsyn kring mål och 
ambitionsnivåer, dvs den politiska resursfördelningen ska spegla förväntade resultat. 

Bakgrunden är att kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att dels rätta till de brister som 
konsultföretaget Public Partner påpekade häromåret, dels att göra verklighet av den potential som 
Public Partner konstaterade att kultur- och fritidsverksamheten har: 

”Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har potential att bidra i de stora utvecklingsfrågorna 
som Vänersborg brottas med, men då behöver riktning och ambition förtydligas runt 
frågeställningar såsom: 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)?” (ur Public Partners genomlysningsrapport) 

Nämnden kommer också att fastställa investeringsbudget för fastigheter och inventarier för 
2022–2024. Innebörden är att vi skjuter på investering i Torpa fritidsgård till 2025. Däremot 
föreslås vi inte godkänna förslaget i kommunens lokalförsörjningsunderlag om att skjuta på 
verksamhets- och tillgänglighetsanpassning Folkets hus/teatern/konsthallen till 2025. Den bör 
genomföras under 2022. 

Då 2020 var ett galet år på grund av pandemin föreslås nämnden göra ett avsteg från kriterierna för 
aktivitetsstöd till föreningar. Aktivitetsstödet för ett år brukar beräknas på föreningarnas 
aktiviteter föregående höst. Nu bedömer kultur- och fritidsförvaltningen helt riktigt att det vore 
mer korrekt att basera aktivitetsstödet för 2021 på genomförda aktiviteter hösten 2019 som var mer 
av ett normalår.  

Komplett kallelse och underlag hittar du här: 
http://docpub.vanersborg.se/DocPub_REST.svc/rest/LoadFolderDocumentAsStream?documentId
=73d4b111-1e65-4fba-b923-5abe72d80cc4&folderId=f0d57f66-b09f-4ba7-8fda-
ab9a68efffe6&rootFolderId=7f6f3189-18c2-498d-9906-81eb25a7292c  

Vi är tacksamma för alla synpunkter och inspel före fredag! 

Bosse Silfverberg, ledamot, bosse@silfvers-textverk.se, 070 757 25 27 
Gunilla Cederbom, ersättare, gunilla.cederbom@gmail.com, 076 819 55 55 


