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Nu ska det bli kulturpolitik! 
Fredagen den 13 november var det möte i Kultur- och fritidsnämnden. 

Det var första nämndsmötet för den nya förvaltningschefen Anna Svensson. I samband med 
vaktombytet på chefsposten har kommundirektören givit förvaltningen i uppdrag att föreslå 
åtgärder med anledning av den genomlysning av kommunen som konsultföretaget Public Partner 
företagit.  

Public Partner konstaterade bland annat att kultur- och fritidsnämnden har potential att bidra i de 
stora utvecklingsfrågor som Vänersborg brottas med såsom att minska segregationen, arbeta för 
hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologisk, ge stöd till föreningar som skapar likvärdiga 
förutsättningar till en meningsfull fritid och stödja utbildnings- och socialnämndernas 
verksamheter genom att utveckla lärlust och förebygga utanförskap. 

För detta behövs en medveten kulturpolitik och Vänersborgs kommun saknar kulturpolitiskt 
program. Men nu ska arbetet med att åstadkomma ett sådant påbörjas. Den nya förvaltningschefen 
vill att det ska ske i nära samverkan mellan förvaltning och politiker. Det är bakgrunden till att vi i 
vår ska ägna dialogdagar åt att bland annat diskutera vad vi egentligen menar med de olika 
inriktningsmål som gäller. Och sen fortsätter arbetet steg för steg mot ett kulturpolitiskt program. 

Genom vår partiförenings arbete med att utveckla det kommunalpolitiska partiprogrammet 
kommer vi att vara väl förberedda! 

Årets kulturpris tilldelades tecknaren Malin Beckman och årets kulturstipendiat blev 
kompositören mm Linnéa Talp. Mycket få nomineringar respektive ansökningar hade inkommit. 

Vi påpekade att det borde finnas en informationsstrategi som gör priset och stipendiet mer känt så 
att nominerade och vinnare kan återspegla den mångkulturella bredd som numera präglar 
Vänersborg. Förvaltningschefen lovade att ta med sig detta och återkomma med förslag. 

Den ekonomiska septemberuppföljningen redovisades med kända underskott varvid vi påpekade 
att nämnden borde få del av kommunens stora samlade ekonomiska överskott för innevarande år. 

Ett för dagen tillkommande ärende var förslaget att ge IFK Vänersborg reducerad hyra för 
elitseriematcher i bandy. Bakgrunden är att matcherna på grund av pandemin inte kan spelas för 
publik Vi beslöt inte så utan uppdrog åt presidiet att diskutera saken med kommunstyrelsens 
presidium. Dagarna före vårt sammanträde hade det nämligen inkommit en skrivelse till 
kommunstyrelsens presidium om flera föreningars, bland annat IFK Vänersborg, ekonomiska 
problem på grund av corona. Vi menade att det är viktigt att alla föreningars eventuella behov av 
stöd behandlas i ett sammanhang. 

 

Protokollet finner du här: 
http://docpub.vanersborg.se/DocPub_REST.svc/rest/LoadFolderDocumentAsStream?documentId
=0a3a03be-c30c-422e-9e4a-d529137412b9&folderId=4ca67c42-6310-4d5f-948b-
28831bf66d29&rootFolderId=159e629d-b01c-474e-bfb9-d3653ebbe9cf  
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