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Är bowling en kommunal angelägenhet? 
På fredag sammanträder åter Kultur och fritidsnämnden.  

Delårsrapporten för april är i dessa tider förstås allt annat än uppmuntrande läsning. 
Anläggningarna inom fritidsområdet kan inte användas, och därmed förhyras, som planerat då 
flera verksamheter inte kan äga rum på grund av restriktioner. På det området är intäkterna jämfört 
med plan mycket låga. Med återhållsamhet på andra områden blir resultatet inte för april så tokigt 
ändå. Men prognosen är att det för hela nämnden på grund av pandemin kommer att saknas 
omkring 2,5 miljoner kronor när året är slut. 

Den nuvarande arrendatorn av bowlinghallen har sagt upp avtalet vilket innebär att tre 
bowlingföreningar i Vänersborg efter sommaren kommer att stå utan tränings- och tävlingslokal. 
Den nya på Trenova är inte ett alternativ då den inte uppfyller kraven på en tävlingshall. 

Om bowling fortsättningsvis ska kunna vara en sport i Vänersborg behöver man alltså hitta en 
lösning. Förvaltningen frågar nu nämnden om det är ett kommunalt intresse att det finns en 
bowlinghall godkänd för tävling i Vänersborg. Förslaget är att vi ska ge förvaltningen i uppdrag att 
upphandla en ny arrendator och att se till att bowlinghallen blir i sådant skick att den ska vara 
attraktiv för en privat arrendator att hyra. 

Det tycker vi är ett bra förslag för det vore trist om den nuvarande lokalen fick stå och förfalla när 
vi har en lång tradition av bowling på hög nivå, framför allt på damsidan. Det är en sport som 
absolut bör komplettera övrigt utbud. 

Kommunens evenemangsverksamhet är utspridd på flera förvaltningar vilket gör verksamheten 
svårarbetad. En fråga nu på fredag är om vi vill föreslå kommunfullmäktige att ändra i nämndens 
reglemente så att verksamhetsansvaret för evenemang- och evenemangsutveckling efter sommaren 
flyttas från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen. 

Det tycker vi verkar vara en bra idé. 

Här kan man läsa hela underlaget inför sammanträdet: 
http://docpub.vanersborg.se/DocPub_REST.svc/rest/LoadFolderDocumentAsStream?documentId
=b4586811-4b4d-4174-8577-49aaa91d46d6&folderId=f0d57f66-b09f-4ba7-8fda-
ab9a68efffe6&rootFolderId=7f6f3189-18c2-498d-9906-81eb25a7292c  
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