
  1 (1) 

   senast sparat 2021-01-17 16:22 

 

 

 

 
 

Nytt år med Kultur- och fritidsnämnden 
På fredag 22 januari ska vi bland annat hålla en workshop om kommunens varumärkesarbete. 

Det finns många aspekter och egenskaper hos Vänersborg att belysa. Vi tänker framhålla att 
kommunen, som bland annat är känd för att rymma Sveriges största asylboende, bör uppfattas som 
en kommun som arbetar aktivt för att vara inkluderande i förhållande till samtliga invånare, gamla 
vänersborgare eller nya, vare sig man träffas av någon av de sju officiella 
diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) eller ej. 

Vi tänker att detta är avgörande för om kommunen ska tas på allvar när man säger att den ska vara 
”attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”. 

En kort verksamhetsberättelse för 2020 ska godkännas. Det säger sig självt att under de eländiga 
omständigheter som ännu råder har alla ambitioner inte kunnat infrias, tvärtom, det finns 
misslyckanden. I sammanhanget nämns en ungdomsenkät som gjorts under hösten. Det låter 
spännande och den ska vi be att få veta mer om. 

Vi ska även fastställa kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan och detaljbudget för 2021. 
Det ska bli särskilt spännande att ta del mer i detalj hur förvaltningen tänker sig att man ska tackla 
den stora segregation som präglar denna stad, inte minst inom områdena kultur, fritid och idrott. 
Hur har man skruvat på kommunikationsplanen för nå fler och vad sker i arbetsgruppen för 
samverkan/tillgänglighet/inkludering? Och om vi ska medverka till att fler barn och unga uppnår 
bättre skolresultat och fullföljer sina studier, hur riggar då vi en samverkan med verksamheten 
inom BUN? 

Nu följer vi upp det tidigare debaclet kring hyressättningen för IFK Vänersborgs elitmatcher. 
Kristina Edvinsson (M) föreslog vid förra mötet i ett initiativärende att kultur- och fritidsnämnden 
fastställer en tillfällig och reviderad prislista för matcher som ej kan spelas med publik och att 
denna gäller samtliga föreningar. 

Förvaltningen har nu kommit fram till att det inte är en tillfälligt reviderad prislista för samtliga 
föreningar som krävs för att säkerställa likabehandlingsprincipen, utan att prisnivån bör räknas 
fram i varje enskilt fall. Bakgrunden är att föreningarna har så olika förutsättningar. Vissa har få 
medlemmar, andra flera hundra. Vissa äger anläggningar och ansvarar för drift, underhåll och 
anställd personal, andra hyr på långtidskontrakt kommunens lokaler men driver verksamheten 
själva, inklusive drift och underhåll. Vissa hyr lokal av kommunen på timbasis och har inte ansvar 
för drift eller underhåll. 

Det är därför förvaltningschefen som bör få delegation att fatta beslut om prisreduktion i varje 
enskilt fall (fast det står ordföranden i beslutsförslaget, det får vi ropa på…) 

Komplett kallelse och underlag hittar du här: 
http://docpub.vanersborg.se/DocPub_REST.svc/rest/LoadFolderDocumentAsStream?documentId
=84585b9e-c274-4003-a2a6-8fbb4d4b0b5c&folderId=f0d57f66-b09f-4ba7-8fda-
ab9a68efffe6&rootFolderId=7f6f3189-18c2-498d-9906-81eb25a7292c  

Vi är tacksamma för alla synpunkter och inspel före fredag! 
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