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Ensamma i nämnden 
Kultur- och fritidsnämndens möte i fredags inleddes med ett par mycket intressanta 
föredragningar som rör våra ungdomar och deras förutsättningar för att på olika vis komma till 
tals. Den ena gällde en nyligen genomförd ungdomsenkät och den andra handlade om stadens 
mötesplats för ung kultur, Timjan. 

Arbetsförhållandena för våra anställda som arbetar med ungdomar, åtskilliga dignar redan under 
tunga och viktiga arbetsuppgifter, kommer inte att förbättras med den nedskärningsbudget för 
2022 som blir resultatet av de budgetramar som Kommunstyrelsen tilldelat Kultur- och 
fritidsnämnden. 

För att försöka åstadkomma minskade kostnader i nivå med det glapp, 1 900 tkr, som uppstår 
mellan behov och tilldelning föreslog förvaltningen att vi ska besluta att tillsätta en utredning av 
anläggningar inom fritidsområdet för att genomlysa och analysera verksamheten för att 
åstadkomma effektiviseringar. Frågan är bland annat vilka anläggningar som behövs för fullgod 
måluppfyllelse och hur driften ska organiseras för att resurserna ska utnyttjas på bästa sätt. 

Det är självklart att en sådan utredning behövs. Kultur- och fritidsnämnden dräneras ekonomiskt 
inifrån på grund av okontrollerbara kostnadsökningar kopplade till idrottslokaler. Men lika 
självklart är att man inte kan säga säkert att nödvändiga besparingar uppnås till 2022. 

Vi kom att stå alldeles ensamma bakom förslaget att Kultur- och fritidsnämnden skulle begära en 
ramökning så att nämnden för 2022 tillförsäkras ett budgetutrymme som motsvarar de behov som 
vi tidigare beskrivit. 

Vad majoriteten, ja faktiskt alla ledamöter utom vi, åstadkom för att råda bot på den stundande 
knipan var ett beslut om att utreda Musikakademin ”för att genomlysa och analysera verksamhet 
med fokus på effektivisering”. 

Vi inlämnade följande reservation: ”Den tilldelade ramen om 114 315 tkr för 2022 är inte 
tillräcklig för att uppnå kommunens inriktningsmål och för att fullgöra de uppdrag nämnden har. 
Aktuell resurstilldelning minskar drastiskt invånarnas tillgänglighet och service på kultur- och 
fritidsområdet. Arbetsmiljön i förvaltningen försämras och därmed äventyras inriktningsmålet att 
sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska. 

Jag reserverar mig till förmån för mitt eget förslag att begära ramökning till 116 235 tkr för 
2022.” 

Vi beslöt även om ett spännande förslag till riktlinjer för arbetet med konstnärlig gestaltning i 
offentlig miljö. Det hoppas vi att kommunfullmäktige så småningom antar. 

Protokollet kommer efter justering att återfinnas på kommunens anslagstavla: 
http://www.vanersborg.se/kommun--politik/vanersborgs-kommuns-anslagstavla.html.  
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