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Bra läge för politiska samtal 
Stort blandades verkligen med mindre stort men lika viktigt, eller kort- med långsiktigt, vid mötet i 
Kultur- och fritidsnämnden i fredags. 

I en uppföljning av den genomlysning av förvaltningen som en konsult gjort intar bristen på 
långsiktiga planer eller program för kultur och fritid en viktig plats. Det var nu inte en 
beslutsfråga, men det uppstod en diskussion om vitsen med att anta program strax före ett val. 
Ambitionen från förvaltningen är i alla fall att i fortsatt dialog med nämnden arbeta fram underlag 
för så långsiktiga programformuleringar inom kultur och fritid så att de skulle kunna hålla ända 
fram till 2030. Det betyder att vi för närvarande har ett intressant läge där politisk input 
beträffande inriktningen är vad som behövs. Det passar bra i tiden med vårt arbete i 
partiföreningen att formulera ett kommunalpolitiskt partiprogram. 

Vi är snabbare än vad som verkar ändamålsenligt på väg mot Mål- och resursplan för 2022 med 
budget som kommunfullmäktige tänker besluta om i juni. Därför skulle vi bestämma oss för vilka 
förväntade resultat vi ska försöka åstadkomma 2022 inom ramen kommunens inriktningsmål. Vi 
tyckte att förvaltningens förslag var väldigt tunt under inriktningsmålet I Vänersborgs kommun ska 
det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv och föreslog att vi för 
nästa år skulle återanvända ett par förväntade resultat från innevarande år. De lär ju knappast hinna 
uppnås innan året är slut. Således föreslog vi att  
‐Andelen deltagare från underrepresenterade grupper ska öka 
och 
‐Ökad följsamhet kring 1%‐regeln för kommunal konst och offentlig gestaltning 
ska gälla även för 2022 och det ställde sig hela nämnden bakom. 

Och vid nästa möte, 16 april, ska vi besluta om budget för 2022. Förvaltningen kunde redan nu 
redovisa att nämnden inte får de pengar för 2022 som vi begärt. Hur ska vi i ljuset av det utforma 
en budget? För att förvaltningen skulle få tydliga politiska indikationer om vilka omfördelningar 
som bör ske föreslogs en dialog om saken sent på fredag eftermiddag. Det var med trötta 
ledamöter ingen bra idé. Nu ska förvaltningen återkomma med förslag till hur vi i stället ska föra 
ett politiskt samtal i god tid inför det förslag som ska läggas fram inför nämnden 16 april. 

Förvaltningen och nya förvaltningschefen ska ha en eloge för sin ambition att öppna för och stötta 
ett verklighetsnära politiskt samtal om svåra prioriteringar! 

Vi beslöt också att föreslå fullmäktige att anta en mycket välformulerad och ambitiös 
biblioteksplan för 2021–2024 med en tydlig ambition att biblioteket ska vara en arena för möten 
och delaktighet i samhället för alla vänersborgare. 

Protokollet hittar man efter justering 16 mars här: http://www.vanersborg.se/kommun--
politik/vanersborgs-kommuns-anslagstavla.html  
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