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Bra strävan att bredda deltagandet 
Vid fredagens möte förelåg delårsrapporten per april månad. När första kvartalets underskott på 
arenan ligger på 0,633 mkr är det tack vare mycket stora ansträngningar för att hålla igen 
kostnaderna i övrigt som resultatet inte ser så tokigt ut. 

Bland de förväntade resultat som inte kunnat uppnås finns dessvärre att andelen deltagare från 
underrepresenterade grupper ska öka. Till exempel har fritidsgårdarna låg andel flickor i 
verksamheten och musikskolan har låg andel utrikesfödda barn och unga. 

Det som är väldigt bra är att man i förvaltningen satt igång olika aktiviteter för att komma till rätta 
med problemet. Bland annat har förvaltningsledningen gett alla verksamheter i uppdrag att ha 
tillgänglighet/inkludering som stående punkt på alla arbetsplatsmöten och en 
förvaltningsgemensam arbetsgrupp ska fånga upp goda exempel och driva en lärandeprocess 
mellan verksamheterna. 

Nuvarande arrendator av bowlinghallen har sagt upp kontraktet. Utan en fungerande lokal som 
håller tävlingsstandard blir det svårt att bedriva verksamhet i de tre bowlingföreningar som finns i 
stan. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att upphandla en ny arrendator. Det är bra, för bowling på 
hög nivå, framförallt på damsidan, är en tradition att slå vakt om i Vänersborg.  

Vänersborg har jämfört med andra kommuner en liten biblioteksbudget. Nu fick vi en spännande 
information om planer på en fördjupad samverkan mellan biblioteken inom Fyrstadsområdet. 
Bedömningen är att de fyra kommunerna var för sig och tillsammans får starkare muskler och 
därmed bättre möjligheter att stärka invånarnas rätt till information, kunskap, bildning och kultur. 

Kommunens evenemangsverksamhet är utspridd på flera förvaltningar vilket gör verksamheten 
svårarbetad. Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu kommunfullmäktige att flytta 
verksamhetsansvaret för evenemang- och evenemangsutveckling från Kultur- och fritidsnämnden 
till Kommunstyrelsen. 

Här kommer man att kunna läsa protokollet: http://www.vanersborg.se/kommun--
politik/vanersborgs-kommuns-anslagstavla.html. 
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