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Hur bjuder man in? 
På fredag är det möte i Kultur- och fritidsnämnden. Det blir kul. Stort blandas med mindre stort, 
men allt ska bidra till att Vänersborgs kommun är attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Det 
stämmer till eftertanke särskilt på vissa punkter. 

Vi är med rasande fart på väg mot Mål- och resursplan för 2022 med budget som 
kommunfullmäktige tänker besluta om i juni. Därför är meningen att vi ska bestämma oss för 
förväntade resultat nu i mars och i april besluta hur en budget bör se ut för att uppnå de 
resultaten. Sen får vi tillbaka de budgetramar som kommunfullmäktige ger oss. Däremellan blir det 
förstås ett angeläget arbete att övertyga förtroendevalda i kommunstyrelse och -fullmäktige om att 
vi verkligen behöver de pengar som vi föreslår att vi ska få. 

Att formulera förväntade resultat är ett viktigt inslag i processen och vi kommer på fredag att ha 
anledning att diskutera och antagligen förbättra det förslag till förväntade resultat 2022 som 
förvaltningen presenterat. 

Verksamhetsberättelse för 2020 ska godkännas. Det är förstås på grund av pandemin en bitvis 
sorglig läsning, men förvaltningen har hanterat situationen så gott den kunnat. 

Nämnden föreslås anta en plan för internkontroll för 2021. Den verkar genomarbetad men vi 
ifrågasätter om alla kontrollpunkter som föreslås verkligen är mätbara. 

Och så är det biblioteksplanen för 2021–2024, en ytterst spännande period för biblioteksväsendet 
i stan då Framtidens bibliotek kommer att bli verklighet efter ombyggnad i kvarteret Malörten. 

I de mål som föreslås för biblioteksverksamheten anges att biblioteket är en plats där personer med 
annat modersmål än svenska kan tillgodogöra sig kunskaper om det svenska samhället och språket. 
Genom utbudet av medier och information ger biblioteket även människor med en annan kulturell 
bakgrund möjligheter att behålla sitt språk och sin kultur. Biblioteken ska vara en plats för social 
inkludering och orientering i samhället. Aktiviteter riktade mot personer med annat modersmål än 
svenska ska anordnas av biblioteken själva eller i samarbete med andra. 

Det här är mycket bra, men gör oss väldigt nyfikna på hur-frågor, hur planerar man att gå till väga 
för att göra verklighet av de ambitiösa målen? Hur bjuder man in föreningar i Vänersborg så att de 
kan vara medskapande i framtidens bibliotek? Det hoppas vi att få höra mer om. 

Här hittar man handlingarna inför fredagens möte: 
http://docpub.vanersborg.se/DocPub_REST.svc/rest/LoadFolderDocumentAsStream?documentId
=6c850be1-8760-429e-983c-8d8a551a6211&folderId=f0d57f66-b09f-4ba7-8fda-
ab9a68efffe6&rootFolderId=7f6f3189-18c2-498d-9906-81eb25a7292c  

Välkomna med tankar 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 


