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På fredag är det Kultur- och fritidsnämndens julavslutning. 

Bland ärendena stannar vi särskilt till framför två: 5 Reducerad hyra för elitseriematcher i bandy 

och 10 Medborgarförslag om att skapa ett innovationscentrum. 

Det första var uppe på nämnden förra gången. IFK Vänersborg kan inte spela för publik och kan 

därmed heller inte utnyttja utrymmen som de betalar hyra för. Mot den bakgrunden hade 

förvaltningen framställt ett förslag till hyresreduktion. 

Vi var några som hade sett att flera idrottsföreningar skrivit till kommunstyrelsen om sina 

coronarelaterade ekonomiska problem och ville att vårt presidium tillsammans med 

kommunstyrelsens presidium skulle hantera frågan om stöd till föreningar med coronarelaterade 

pengabekymmer som en helhet. 

Efter mötet nås vi av informationen att vår nämndsordförande fattat ett delegationsbeslut om 

hyresreduktionen, något som KS-ledamoten Gunnar Lidell överklagade till förvaltningsrätten. 

Och så dyker frågan upp som ett beslutsärende på fredag. Mycket förvirrande. Det ska vi reda i. 

Den andra punkten gäller ett medborgarförslag om att Vänersborgs kommun tillsammans med 

Trollhättan och Grästorp skapar ett centrum för hållbar innovation och inkubation, Bergagårdens 

EKO innovation, på Bergagården på Hunneberg. Flera nämnder har fått medborgarförslaget på 

remiss från kommunfullmäktige. 

Vi tycker att förvaltningen i sitt förslag att medborgarförslaget ska avslås inte tillräckligt tagit 

hänsyn till förslaget kan bidra till att göra verklighet av kommunens vision att Vänersborg ska vara 

attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Vi kommer troligen att yrka på återremiss och mer 

eftertanke. 

Det finns förstås fler punkter av intresse, behovsinventering av lokaler för förvaltningens 

verksamhet, Kultur- och fritidsnämndens inspel till kommunens lokalförsörjningsplan till exempel. 

Ekonomisk uppföljning och en rapport om internkontroll och några förbättringsförslag som är 

föranledda av granskningar som gjorts. 

Komplett kallelse och underlag hittar du här: 

http://docpub.vanersborg.se/DocPub_REST.svc/rest/LoadFolderDocumentAsStream?documentId

=cb600dd4-405e-4e9b-b211-c753a3c5e0c9&folderId=33375b14-3871-49d8-8d0c-

cb87ebb22e98&rootFolderId=7f6f3189-18c2-498d-9906-81eb25a7292c  

Vi är tacksamma för alla synpunkter och inspel före fredag! 

Bosse Silfverberg, ledamot, bosse@silfvers-textverk.se, 070 757 25 27 

Gunilla Cederbom, ersättare, gunilla.cederbom@gmail.com, 076 819 55 55 

 


