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Sanningens minut närmar sig… 
På fredag sammanträder Kultur och fritidsnämnden. En utgångspunkt är den allvarliga 
budgetsituationen inför 2022 som kan beskrivas såhär: 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en budgetram på 114 315 tkr vilket är lägre än de behov 
som nämnden angivit. Beräknat budgetbehov för 2022 uppgår till 116 235 tkr. Det kommer att 
behöva bli konsekvenser för verksamheten. Åtgärder motsvarande 1 920 tkr måste genomföras. 

Nämnd och förvaltning är väldigt överens om att det inte är lämpligt att fortsätta att osthyvla i en 
verksamhet som redan tvingats ned på knä. Analysen säger oss i stället att det nu är dags att ta itu 
med de verkligt kostnadskrävande posterna, föra upp dem på sammanträdesbordet, dissekera dem 
och lista ut hur en effektivisering kan ske. Och ja, det handlar om fastigheterna, bland annat arenan 
som liksom en gökunge tenderar att äta annan verksamhet ur boet. 

Förslaget inför fredagens möte är att vi ska besluta att tillsätta en utredning av anläggningar inom 
fritidsområdet för att genomlysa och analysera verksamheten med fokus på investeringar. Frågan 
är bland annat vilka anläggningar som behövs för en fullgod måluppfyllelse samt hur drift av dessa 
ska organiseras för att resurserna ska utnyttjas på bästa sätt. 

Det är för tidigt att säga vad resultatet av utredningen kan bli, men en möjlig konsekvens är förstås 
att tillgängligheten på idrottslokaler kommer att minska.  

Sen är frågan om utredningen och vad den kan föra med sig åstadkommer en besparing om 1 920 
tkr redan 2022. Vi får höra mer på fredag hur förvaltningen tänkt.  

Apropå arenan ska vi fastställa prislappen för att hälso- och sjukvården utnyttjar den för 
vaccinationsändamål. 

Vi ska bland annat även lämna ett förslag till kommunfullmäktige på riktlinjer för arbetet med 
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 

Här kan man läsa hela underlaget inför sammanträdet: 
http://docpub.vanersborg.se/DocPub_REST.svc/rest/LoadFolderDocumentAsStream?documentId
=d4f85663-4910-44eb-9a92-910a9b2bac6a&folderId=f0d57f66-b09f-4ba7-8fda-
ab9a68efffe6&rootFolderId=7f6f3189-18c2-498d-9906-81eb25a7292c  
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