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Mål- och resursplan 2021-2023 åtgärdsförslag och 
konsekvensanalys
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 
2021-2023 med åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2021. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2021. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en ram om 109 082 tkr 
för 2021 vilket är lägre än beräknat behov för året och därför innebär konsekvenser för 
verksamheten. Åtgärder för att uppnå budgetbalans samt konsekvenser för verksamheten 
på grund av dessa, beskrivs nedan. Förslag till förväntade resultat har tagits fram till de 
inriktningsmål kommunfullmäktige tilldelat nämnden.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats följande budgetram för 2021 (tkr).

Budget 2020 108 982
Inflationskompensation 1 000
Höjd hyra fastighetsunderhåll 160
Stiftelsen Bergagården -990
Lokalsamordning tjänst -70

Budget 2021 109 082

Avvikelse mellan tilldelad budgetram och beräknat budgetbehov uppgår till 3 834 tkr och 
består av ökande kostnader på grund av investeringar 1 200 tkr och kostnader för 
bibehållen måluppfyllelse 2 634 tkr, övervägande del avser område Fritid.
Övrig verksamhet så som till exempel kommunikation, evenemang och bibliotek, har 
behov av budgettillskott för bibehållen måluppfyllelse. För att kompensera dessa kan viss 
omfördelning inom befintlig budget ske. För bibehållen måluppfyllelse avseende Ung i 
Vbg krävs budgettillskott. 
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Ökade kostnader på grund av investeringar (tkr)
Pågående och planerade investeringar utgår från allmänhetens, föreningslivets och 
kommunens egna verksamheters behov. Myndighetskrav innebär också att behovet av 
underhåll och åtgärder är stort och behöver prioriteras med utgångspunkt från hälsa, 
säkerhet och arbetsmiljö. Om myndighetskrav inte uppfylls kan det medföra att 
anläggningar måste stängas. Investeringar i anläggningar och fastigheter ger som regel 
hyresökningar och ökade driftskostnader. Om investeringar inte genomförs kan 
konsekvenserna bli stora för både föreningsliv och allmänhet.
På grund av rådande ekonomiskt läge för kultur- och fritidsnämnden, har det beslutats att 
inte lämna några nya förslag på fastighetsinvesteringar under perioden. Det finns dock ett 
mycket stort behov av investeringar och hyreshöjande åtgärder i de fastigheter som 
kultur- och fritidsnämnden hyr av samhällsbyggnadsnämnden. Behoven avser främst 
åtgärder avseende arbetsmiljökrav och myndighetskrav. Ökad kostnad till följd av sådana 
investeringar kan inte täckas inom befintlig budget som enligt Anvisningar Budget 2021, 
ekonomisk plan 2021-2023, är gällande förutsättning. Tidigare planerade investeringar i 
Sportcentrum B-hus skjuts därför på framtiden till dess ekonomiska förutsättningar för 
genomförande finns.
Det föreligger också ett stort behov av en tillgänglig och ändamålsenlig scen för musik i 
musikstaden Vänersborg. Utveckling och investering i och kring Huvudnäs aula ses som 
ett möjligt alternativ för att skapa detta. Möjligheter till samverkan finns, men det kräver 
kommunalt engagemang och finansiering.
Fritidsgårdsverksamhet på Torpaområdet bedrivs i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden. Den tilläggsbudget som kultur- och fritidsnämnden fick i budget 
2020 för fortsatt drift av fritidsgårdsverksamhet på Torpaområdet, är beräknad främst 
avseende personalresurser och förutsätter en fortsatt samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden vad gäller lokal för verksamheten. Om behov av ny lokal för 
fritidsgårdsverksamheten skulle uppstå får detta hanteras i samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
Ekonomiska konsekvenser av de pågående investeringar som medför ökade kostnader för 
nämnden är följande:

40*20 Hall 600
Fotbollens hus 200
Ishallen 400

Totalt 1 200 

40*20 Hall
Behovet av en ny så kallad 40*20 hall initierades av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheters behov av ytterligare gymnastikhallar för idrottsundervisning. 
Anläggningen kommer under dagtid att nyttjas av skolans verksamheter och under kvällar 
och helger hyras ut till föreningsliv med flera. Projektet påbörjas under 2020 och 
beräknas vara färdigställt inför 2021. Beräknad årskostnad tar hänsyn till uppskattade 
hyresintäkter samt barn- och utbildningsförvaltningens del av hyreskostnad. Hallen 
finansieras av barn- och utbildningsnämnden med 60 % av de totala kostnaderna och 

4



Kultur- och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-03-13 3(7)

Dnr: KUFRN 2019/64

kultur- fritidsnämnden står för 40 %. Hallen ingår alltså inte i de anläggningar för vilka 
budgetjustering mellan nämnderna skett.  

Fotbollens Hus
Projektet påbörjades under 2019 och planeras färdigställt under 2020. Hyreskostnad 
kommer delvis att finansieras med hyresintäkt från nyttjande förening.

Ishallen
Projektet omfattar omklädningsrum och entré. Projektet påbörjas under 2020 planeras 
vara färdigställt inför 2021. Hyreskostnad kommer delvis att finansieras med hyresintäkt 
från nyttjande förening.

Kostnader för bibehållen måluppfyllelse (tkr)
Baserat på de av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen för 2021-2024 
preciserar och beslutar nämnden om förväntade resultat för nämndens ansvarsområde. 
Både inriktningsmål och förväntade resultat ska utifrån fastställt regelverk hanteras inom 
beslutad budgetram. Till detta tillkommer de uppdrag som kommunfullmäktige delegerat 
till nämnden i reglemente att ansvara för, uppdrag och åtaganden gentemot andra parter 
samt uppdrag och åtaganden genom lagstiftning, det som brukar benämnas som 
grunduppdrag. Med alla dessa delar som utgångspunkt görs nedan en avstämning av om, 
och i så fall hur, nämndens måluppfyllelse och uppdrag samt åtaganden påverkas av 
beslutad budgetram.

Ung i Vbg 234
Hallevibadet 600
Drift och underhåll anläggningar 1 000
Intäktskrav anläggningar 800

Totalt 2 634 

Ung i Vbg 
Ung i Vbg är en webbsida med lättillgänglig samlad information till unga som bor eller 
vistas i Vänersborg. Med unga avses personer mellan 13-25 år med extra fokus på 
tonåringar. Websidan är ett utvecklingsprojekt sprunget ur Modellområdet, som pågick 
mellan 2009-2011, samt folkhälsoarbetet i kommunen. Modellområdet verkade för att 
främja barn och ungdomars psykiska hälsa och en del i detta var exempelvis arbetet med 
skolnärvaro, en annan del var det konstaterade förbättringsområdet: lätt tillgänglig och 
samordnad information, vägledning och rådgivning på hemsidor till barn, unga och deras 
föräldrar. Syftet är att underlätta för ungdomar att hitta relevant och kvalitetssäkrad 
information, exempelvis råd och stöd som de behöver, oavsett vilken huvudman som 
bedriver verksamheten.  
Websidan har ett hälsofrämjande fokus och är inte enbart problemorienterad. Den är ett 
nav för unga med information om evenemang, inflytande, skola, jobb, råd och stöd, fritid, 
recensioner samt media. Det är av stor vikt att websidan är ”levande” med relativt täta 
uppdateringar. Till arbetet med webbsidan finns även en ungdomsredaktion som är en 
viktig satsning för delaktighet och inflytande bland målgruppen. Redaktionen har även ett 
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viktigt integrationssyfte, samt främjar språkutveckling och demokratiarbetet bland 
målgruppen. Även aktivt arbete med sociala medier, marknadsföring och så vidare ingår i 
arbetet kring Ung i Vbg.
Ursprungligen avsattes en 50 % tjänst hos kultur- och fritidsförvaltningen för att 
samordna arbetet och agera som ansvarig utgivare. Finansiering fördelades från start 
mellan Vänersborgs kommun (53 %), Västra Götalandsregionen (29 %) och 
Kunskapsförbundet Väst (17 %).  Fördelningen inom Vänersborgs kommun är därefter 
socialförvaltningen (50 %), barn- och utbildningsförvaltningen (44 %) samt kultur- och 
fritidsförvaltningen (6 %). Under 2019 meddelade Västra Götalandsregionen att man 
upphör med sin finansiering. Före 2013 bidrog den dåvarande gymnasienämnden i 
Vänersborgs kommun till samarbetet, men när gymnasieverksamheten övergick till 
kommunalförbundet Kunskapsförbundet väst valde förbundet att inte längre delta. 
Under 2019 gjordes tillfälliga neddragningar för att få ner kostnaderna (kring 
marknadsföring, kompetensutveckling och ungdomsredaktionen hölls ej igång). Detta 
medförde snabbt ett tapp i besöksantal på sidan. Under perioden 2018-11-01-2019-03-01 
hade ungivbg.se 36 809 unika besökare, under motsvarande period 2019-11-01 till 2020-
02-27 har ungivbg.se haft 23 172 unika sidvisningar. Det här är en målgrupp man tappar 
fort, och det tar betydligt längre tid att bygga upp förtroendet och få dem att hitta tillbaka 
igen. Under 2020 sker dialog inom ramen för Samverkan Vänersborg för att täcka 
finansiering och för att kunna bibehålla arbetet med websidan, men inför 2021 krävs 
budgettillskott på motsvarande 234 tkr om ett fortsatt arbete med Ung i Vbg ska vara 
möjligt. Tillskottet kan bestå i att andra berörda förvaltningars insats justeras. Om 
nödvändig budget inte tillskjuts blir åtgärden att avveckla websidan och kringliggande 
arbete, vilket skulle innebära kännbara konsekvenser för kommunens barn och unga. 
Ungas delaktighet och inflytande är viktiga demokratifrågor och förutsättningen för detta 
skulle vid en avveckling försämras i Vänersborgs kommun, samtidigt som konventionen 
om barnets rättigheter inkorporerades i svensk lag från den 1 januari 2020. En långsiktig 
överhängande risk är också en försämrad upplevd psykisk hälsa bland unga i Vänersborg. 
Grundtanken kring råd och stöd är ett också ett område som enligt reglementet inte 
naturligt finns inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde som ett huvuduppdrag, 
men som berör nämndens verksamheter till viss del. Ett alternativ skulle därför kunna 
vara att ansvar överförs till kommunstyrelsen då flera nämnders verksamheter berörs.

Hallevibadet
För fortsatt drift av Hallevibadet i kommunal regi krävs en ramhöjande budget. Tidigare 
sköttes verksamheten av privat aktör, med andra möjligheter till affärsmässig drift av 
anläggningen. Drift av anläggningen innebär att personalkostnader och materialkostnader 
till övervägande del ska täckas av intäkter från besökare och försäljning av verksamhet 
såsom simskola och vattengympa. Den grundbudget som finns utgår från att 
verksamheten drivs av privat aktör och är inte satt i förhållande till kommunal drift av 
badanläggning. Bedömningen är dock att budget för ersättning till privat utförare inte 
heller var tillräcklig i förhållande till verksamhetens omfattning, detta mot bakgrund av 
att tidigare entreprenör hade stora svårigheter att driva anläggningen med lönsamhet.
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Drift och underhåll anläggningar
Nämnden har i uppdrag att tillhandahålla funktionella och ändamålsenliga idrotts- och 
fritidsanläggningar till allmänhet och föreningsliv. Förvaltningen driver och underhåller 
ett stort antal anläggningar. En del av dem är fokuserade till området kring Sportcentrum, 
som till exempel Arena Vänersborg, Ishallen, Idrottshuset och Vänersvallen, men 
anläggningar finns i många delar av kommunen. Av de totala kostnaderna för 
verksamheten avser hyror, vaktmästeri och lokalvård en stor andel. Ett omfattande arbete 
pågår med att se över rutiner och arbetssätt för att effektivisera, men förutsättningarna att 
uppnå budgetbalans bedöms som mycket svåra. För att upprätthålla en säker och 
ändamålsenlig miljö krävs budgettillskott alternativt att anläggningar stängs och 
verksamheten fokuseras kring de större anläggningarna. 

Intäktskrav anläggningar
En viktig del av finansiering av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar utgörs av 
intäkter från de som nyttjar dem; föreningar, företag, privatpersoner och kommunala 
verksamheter. För 2020 har priser justerats och arbete pågår med att se över prislistans 
utformning och nivå. Föreningslivet är en viktig del av civilsamhället och bidrar med 
stora frivilliga insatser. Samverkan med föreningslivet ses som avgörande för en god 
måluppfyllelse. För att fullt ut kunna finansiera nyinvesteringar krävs hyreshöjningar, 
vilka skulle drabba föreningslivet genom minskat ekonomiskt utrymme för att erbjuda 
verksamhet för sina medlemmar, vilket i sin tur riskerar att påverka flera av de beslutade 
inriktningsmålen negativt. 
Som en del i arbetet med mål- och resursplan och detaljbudget har intäkter och kostnader 
för idrotts- och fritidsanläggningar analyserats. I denna analys framgår bland annat att 
kostnaden för barn- och utbildningsnämndens verksamheters nyttjande av 
idrottsanläggningar inte längre står i relation till den budgetjustering som skett mellan 
förvaltningarna. 
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Åtgärder och konsekvensanalys
Avvikelse mellan tilldelad budgetram och beräknat budgetbehov uppgår till 3 834 tkr och 
består av ökande kostnader på grund av investeringar 1 200 tkr och kostnader för 
bibehållen måluppfyllelse 2 634 tkr.  
Nedan lämnas förslag på åtgärder motsvarande 3 834 tkr. 

Åtgärd tkr Konsekvens 
Stänga Ung i Vbg 234 Lättillgänglig och samordnad information, 

vägledning och rådgivning till barn, unga och 
deras föräldrar minskar, se vidare sid 3-4.

Stänga Hallevibadet 1 800 Leder till försämrad tillgänglighet vad gäller 
simskoleundervisning för både skola och 
privatpersoner. Minskat utbud av vattengympa 
och badverksamhet för medborgarna. Påverkar 
föreningar som bedriver verksamhet i lokalerna 
negativt. 

Budgetjustering alternativt 
interndebitering av barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamheters nyttjande av 
idrotts- och fritidsanläggningar 

1 800 Budgetjustering mellan barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden för skolans nyttjade av idrotts- 
och fritidsanläggningar uppgick till 600 tkr. Mot 
bakgrund av nuvarande nyttjade och utbud av 
anläggningar som barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter använder, 
bör denna justering revideras alternativt 
löpande debiteras. Åtgärd medför positiv 
konsekvens för nämndens verksamhet kring 
idrotts- och fritidsanläggningar då resurser 
ytterligare anpassas till befintligt behov. Dock 
påverkar åtgärden barn- och 
utbildningsnämndens budget negativt och 
frågan bör därför hanteras gemensamt.  

Totalt 3 834

Förväntade resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta skulle 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 6 april innan fastställande i respektive nämnd. Syftet var att tillse att 
nämnderna följt fullmäktiges beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens 
ordförandes prioriteringar utifrån uppdragsdialogen samt att reglerna för mål- och 
resultatstyrning tillämpas.
Förslag till förväntade resultat har tagits fram till de inriktningsmål som 
kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Förslagen utgår från nämndens reglemente 
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gällande uppdrag, beskrivningarna av inriktningsmålen, de inspel som inkommit från 
nämndens ledamöter, anvisning och prioritering från kommunstyrelsen samt kommunens 
regler för mål- och resultatstyrning. Till följd av att dialogdagen ställdes in och den då 
planerade workshopen kring förväntade resultat uteblev, finns även ett separat underlag 
med som beskriver och förklarar de förväntade resultatet och dess intentioner i syfte att 
öka förståelsen. 
I de inspel som inkommit från nämndens ledamöter och som fungerat som underlag 
upptäcktes vid presidiets möte 2020-04-06 att några förslag inte kommit med. Detta har 
nu justerats i utskicket till nämnden och några nya förväntade resultat har tillkommit, 
samt ett har tagits bort. Detta medför dock att förslagen inte helt överensstämmer med det 
som skickades in till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt de första anvisningarna. 
Utifrån nämndens beslut 2020-03-06 § 14 om att iaktta arbetsmiljöfrågor har 
förvaltningen också särskilt prövat om förslaget till förväntade resultat på något sätt 
skulle påverka arbetsmiljön för medarbetarna negativt. Förvaltningen kan inte se att de 
framtagna förslagen skulle ha någon negativ inverkan på arbetsmiljön.

Beredning
Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp.

Underlag
 Mål- och resursplan 2021-2023 inklusive verksamhetsbeskrivning, 

nyckeltal/jämförelsetal, förväntade resultat och ekonomiska resurser.

 Förväntade resultat 2021 med förklarande beskrivningar.

 Inkomna förslag kring förväntade resultat för 2021.

 Anvisningar Budget 2021, ekonomisk plan 2021-2023.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson
Amanda Christiansdotter
Marie Jensen
Kommunstyrelsen
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Del II - 9 

 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 
framgår av reglemente fastställt av kommunfull-
mäktige. Det omfattar arena- och fritidsverksam-
het, bibliotek, evenemang och evenemangsut-
veckling, fornvård, föreningsbidrag, konsthall, kul-
tur-, musik- och ungdomsverksamhet. Nämnden 
har också huvudmannaskap för Vänersborgs mu-
seum. 
 

1.1 Nyckeltal 
 
Bibliotek och kultur MRP MRP Bokslut 
  2021 2020 2019 
Bibliotek       
 - antal utlånade media 180 000 180 000 173 525 
Huvudbiblioteket       
 - antal besökande 145 000 185 000 141 931 

 
Musikskola MRP MRP Bokslut 
  2021 2020 2019 
Antal elever i aktivitet 1 500 1 550 1 424 
 - varav flickor i % 60 60 70 
 - varav pojkar i % 40 40 30 

*Avser den frivilliga verksamheten. 
 

Öppen MRP MRP Bokslut 
ungdomsverksamhet 2021 2020 2019 
Öppet antal kvällar/år** 600 350 630 
Antal besökare 30 000 19 000 33 730 
 - varav flickor i % 40 40 35 
 - varav pojkar i % 60 60 65 

** Avser det sammanslagna utfallet för alla enheter (tre 
stycken år 2019). 
 

2. Förväntade resultat 
Nämndens förväntade resultat ska bidra till att 
kommunens inriktningsmål uppnås.  
 
Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det fin-
nas mer jämställda och jämlika förutsättningar att 
påverka sina liv 
Förväntade resultat: 
• Andelen deltagare från underrepresenterade 

grupper ska öka. 
• Ökad geografisk spridning av utbudet. 
• Ökad tillgänglighet till trygga mötesplatser. 

• Ökad följsamhet kring 1%-regeln för kommu-
nal konst och offentlig gestaltning. 

 
Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre 
skolresultat och fullföljer sina studier 
Förväntade resultat: 
• Ökade inslag av musik och estetiska lärpro-

cesser i verksamheter riktade till barn och 
unga. 

• Öka antalet kulturaktiviteter på fritidsgår-
darna i anslutning till skoldagen. 

 
Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt håll-
bar kommun med minskad klimatpåverkan 
Förväntat resultat: 
• Andelen miljöklassade varor i nämndens 

verksamheter ska öka. 
 

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god 
service och hög effektivitet 
Förväntade resultat: 
• Ökad digital service i nämndens verksam-

heter. 
• Utveckla Huvudnäsaulan till en modern mö-

tesplats för musik och scenkonst. 
 
Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medar-
betare ska minska 
Förväntat resultat: 
• Fler medarbetare ska uppleva ett mer håll-

bart arbetsliv. 
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3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget 

Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes kultur- och fritids-
nämndens budgetram 2021 till 109 082 tkr. Jäm-
fört med budget 2020 har följande justeringar 
gjorts: Inflationskompensationen ökade ramen 
med 1 000 tkr. För höjda hyreskostnader (till följd 
av fastighetsunderhåll) tillfördes 160 tkr. Nämn-
dens andel av budgeten för kommunens lokalsam-
ordnare, 70 tkr, omfördelades till kommunstyrel-
sen. Ansvar och budget om 990 tkr, för verksam-
hetsbidraget till Stiftelsen Bergagården, överför-
des till kommunstyrelsen.  

Kultur- och fritidsnämndens förslag:  
Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger 
inom tilldelad budgetram. Nämnden hänvisar till 
förvaltningens åtgärdsförslag med tillhörande 
konsekvensbeskrivning.  

Kommunfullmäktiges beslut: 
Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut 
Mkr 2021 2020 2019 

Statsbidrag 3,3 3,3 8,1 

Övriga intäkter 20,2 19,7 19,3 

Summa intäkter 23,5 23,0 27,5 

Personalkostnader 55,7 55,7 58,6 

Omkostnader 75,3 74,7 80,5 

Avskrivning/Internränta 1,6 1,6 1,5 

Summa kostnader 132,6 132,0 140,6 

Nettokostnader 109,1 109,0 113,1 

Budget per anslagsbindningsnivå, mkr 
Anslagsbindning Netto Intäkt Kostnad 
Mkr 2021 2021 2021 

Nämnd, bibl., kultur 37,6 6,6 44,2 

Fritid 51,4 11,8 63,2 

Musik 20,1 5,1 25,2 

Summa 109,1 23,5 132,5 

3.2 Investeringsbudget 
Inventarier 
Investeringar avser inventarier och maskiner. Ka-
pitalkostnad till följd av investeringen ska täckas 
inom befintlig budget.  

För 2021 begärs utökad budget för investering i in-
ventarier för framtidens bibliotek om 2 mkr. Effekt 
i form av ökad kapitalkostnad tas upp i arbetet 
med MRP 2022. Anvisningar Budget 2021, ekono-
misk plan 2021-2023, är gällande förutsättning. 

Fastighetsinvesteringar 
På grund av rådande ekonomiskt läge för kultur- 
och fritidsnämnden, har det beslutats att inte 
lämna några förslag på fastighetsinvesteringar un-
der perioden. Det finns dock ett mycket stort be-
hov av investeringar och hyreshöjande åtgärder i 
de fastigheter som kultur- och fritidsnämnden hyr 
av samhällsbyggnadsnämnden. Behoven avser 
främst åtgärder avseende arbetsmiljökrav och 
myndighetskrav. Ökad kostnad till följd av sådana 
investeringar kan inte täckas inom befintlig bud-
get som enligt Anvisningar Budget 2021, ekono-
misk plan 2021-2023, är gällande förutsättning. Ti-
digare planerade investeringar i Sportcentrum B-
hus skjuts därför på framtiden till dess ekono-
miska förutsättningar för genomförande finns. 

Det föreligger också ett stort behov av en tillgäng-
lig och ändamålsenlig scen för musik. Utveckling 
och investering i och kring Huvudnäs aula ses som 
ett möjligt alternativ för att skapa detta. Möjlig-
heter till samverkan finns, men det kräver kom-
munalt engagemang och finansiering. 

Fritidsgård på Torpaområdet bedrivs i samverkan 
med barn- och utbildningsnämnden. Den tilläggs-
budget som kultur- och fritidsnämnden fick i bud-
get 2020 för fortsatt drift av fritidsgårdsverksam-
het på Torpaområdet, är beräknad främst avse-
ende personalresurser och förutsätter en fortsatt 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden 
vad gäller lokal för verksamheten. Om behov av ny 
lokal för fritidsgårdsverksamheten skulle uppstå 
får detta hanteras i samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämn-
den.  
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Förslag till förväntade resultat med förklarande beskrivning 

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv.

 Förväntat resultat: Andelen deltagare från underrepresenterade grupper ska öka.

Beskrivning/intention: Det förväntade resultatet är brett och respektive verksamhet får 
utifrån sina utmaningar fokusera på det som är relevant. Det kan till exempel för 
fritidsgårdarnas del handla om att nå fler flickor, för musikskolans del nå fler pojkar, 
för flera verksamheter kan det också handla om nå invånare i fler/andra geografiska 
områden osv och på så vis bidra till en minskad segregation. Det kan också handla om 
att ha en bredd i bokningar vid publika evenemang (jämställda scener) då arbetet från 
2019 kring detta varit lyckosamt och resulterade i att vi nådde fler unika deltagare. 
Här kan även arbetet med lovaktiviteter omfattas, El Sistema samt musikbesök inom 
ramen för Musik för äldre i samverkan med social- och barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det kan också omfatta arbete med strategisk kommunikation 
för att nå ut.

 Förväntat resultat: Ökad geografisk spridning av utbudet.

Beskrivning/intention: Att få ut utbudet till fler platser, styra förläggningen av 
arrangemang. Det omfattar också översyn av program för utveckling av 
Sportcentrum utökat med övriga kommundelar samt pågående detaljplanearbete 
kring Sportcentrum i samverkan med miljö- och byggnads- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Förväntat resultat: Ökad tillgänglighet till trygga mötesplatser.

Beskrivning/intention: Utifrån de mötesplatser vi har utveckla tillgänglighet (tex se 
över öppettider), aktiviteter och utbud utifrån de behov som finns. I trygghet ligger 
också inkluderande mötesplatser. Handlar också om yttre miljö i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Förväntat resultat: Ökad följsamhet kring 1%-regeln för kommunal konst och 
offentlig gestaltning.

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier

 Förväntat resultat: Ökade inslag av musik och estetiska lärprocesser i verksamheter 
riktade till barn och unga. 

Beskrivning/intention: Används i så väl egen planering som i samverkan med andra, 
med utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet. Samverkan krävs 
framförallt med barn- och utbildningsförvaltningen.

 Förväntat resultat: Öka antalet kulturaktiviteter på fritidsgårdarna i anslutning till 
skoldagen.
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Beskrivning/intention: Planera för fler och utökade insatser i anslutning till skoldagen 
med syfte att dels öka motivation och studieglädje hos eleverna och dels säkerställa en 
meningsfull fritid. Detta bör på sikt också medverka till förbättrade skolresultat, ökad 
skolnärvaro och ökad måluppfyllelse. Samverkan krävs framförallt med barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

 Förväntat resultat: Andelen miljöklassade varor i nämndens verksamheter ska öka.

Beskrivning/intention: I miljöprogram 2030 omfattas kultur- och fritidsnämnden 
framförallt i målbilden kring hållbara inköp som definieras enligt följande: ”Andelen 
ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel som köps in till kommunen 
ökar med hjälp av hållbara upphandlingar och inköp. Maten som serveras i 
kommunens verksamheter erbjuder möjlighet till hälsosamma val. Vänersborgs 
kommun väljer bort varor med farliga ämnen och icke-nedbrytbara föreningar redan i 
upphandlingen. Samma sak gäller för material, varor och ämnen som producerats på 
ett icke hållbart sätt.” Andelen miljöklassade varor går att följa upp via det e-
handelssystem som kommunen använder. Kopplat till detta förväntade resultat finns 
även andra aktiviteter, som till exempel återbruk av varor (möbler osv), där 
kommunen har en nystartat verksamhet, Remöblera, inom socialförvaltningen/AME 
som kan fungera som samverkanspart.

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet

 Förväntat resultat: Ökad digital service i nämndens verksamheter.

Beskrivning/intention: Begreppet digital service är brett och kan omfatta att utveckla 
digitala tjänster riktade till invånare och föreningsliv och att se över/förändra 
arbetssätt utifrån de behov som finns. Det kan också handla om synliggörande, att 
nyttja de verktyg vi har, tex skärmar, sociala medier, titta på den mediala 
exponeringen, bokning av anläggningar, meröppna bibliotek, att ställa om utifrån 
omvärldsförändringar och förändrade beteenden osv.

 Förväntat resultat: Utveckla Huvudnäsaulan till en modern mötesplats för musik och 
scenkonst.

Beskrivning/intention: Detta möjliggör hög standard på arrangemang i 
ändamålsenliga lokaler vilket ger god service åt kommuninvånarna och arrangörer.

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska

 Förväntat resultat: Fler medarbetare ska uppleva ett mer hållbart arbetsliv.

Beskrivning/intention: Då kultur- och fritidsförvaltningen har en mycket låg 
sjukfrånvaro (2,9 % år 2019) bedöms det viktigt att fokusera på friskfaktorer 
snarare än att minska frånvaron. Det förväntade resultatet kräver en definition 

13



av vad som menas med hållbart, men i nuvarande personalenkät finns frågor 
kring den psykosociala arbetsmiljön (arbetsbelastning, ork och energi mm) som 
kan fungera väl som metod för uppföljning.
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TJÄNSTEANTECKNING 1(4)

2020-03-26 Dnr: 
KUFRN 2019/64  

Handläggare
Amanda Christiansdotter
amanda.christiansdotter@vanersborg.se
0521- 72 24 36

Inkomna förslag kring förväntade resultat
Vid den planerade dialogdagen för kultur- och fritidsnämnden 17 mars skulle nämndens 
ledamöter genomfört workshop och gruppdiskussioner kring framtagande av förväntade 
resultat för 2021. Med anledning av att dialogdagen ställdes in har ledamöterna under 
perioden 17-23 mars istället haft möjlighet att inkomma via mejl med tankar och förslag 
kring detta. Nedan redovisas det som kommit in, uppdelat per inriktningsmål för att få 
en tydligare överblick. Till varje inriktningsmål redovisas också den beskrivning som 
fastställdes i samband med kommunfullmäktiges beslut om inriktningsmål, samt den 
anvisning om prioritering som fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26.

Inriktningsmål 1
I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att 
påverka sina liv.

Beskrivning: 
Skillnad i livssituation, ta på allvar att boendeplats, orter och stadsdelar, och ekonomi 
påverkar hur människor lever och vad de har för framtid.

Anvisning/prioritering: 
Ett särskilt fokus ska ligga på geografiska områden med låga socioekonomiska 
förutsättningar. Beakta socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå, 
arbete/sysselsättning, inkludering, språk och tillgänglighet, samt bostäder.

Inkomna förslag på förväntade resultat:
Seija Wistbacka (L), inkom 2020-03-21: Gratis bussresa till badstrand och badhus och 
bibliotek. Busslinje som utgår från de flesta geografiskt socioekonomiska områden i 
Vänersborg/Trollhättan. Fritid och Friskus lokal nära hemmet. Fungera som ett 
friskcenter för barn och ungdom och vara öppet före och efter skoltid. Kulturskola kan 
få dela lokalen.
Bo Silfverberg (V), inkom 2020-03-23: Kultur- och fritidsnämndens samtliga 
verksamheter ska utvecklas för att tydligt bidra till att minska social, etnisk och 
ekonomisk segregation i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att föreningsbidrag riktas till verksamheter 
som skapar likvärdiga förutsättningar till en meningsfull fritid för alla invånare inom 
respektive målgrupp.
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KUFRN TJÄNSTEANTECKNING 2(4)

2020-03-26 Dnr: KUFRN 2019/64

Kristina Edvinsson (M), Ann-Helen Selander (M), Elisabeth Johansson (KD) och Jan 
Carlstein (L), inkom 2020-03-23: KFN / BUN / SOC samverkar för att uppnå dess mål 
(Samverkan Vänersborg), samverkan sker även med SHB. Geografisk spridning av 
aktiviteter med hänsyn till befolkningsunderlaget => Förväntat resultat: Ökad 
tillgänglighet, till biblioteken för alla kommuninvånare. 
Konsten i den offentliga miljön => Förväntat resultat: Öka antal utomhus konst, för 
Vänersborgs kommuninvånare. 
Aktiv fritid, positiva fritidsaktiviteter, hälsoperspektiv för alla åldrar => Förväntat 
resultat: Öka antal trygga löpspår, promenadvägar.

Inriktningsmål 2
Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier

Beskrivning: 
Avbrutna studier innebär en högre risk för utanförskap och svårigheter att nå 
egenförsörjning. Skolresultat påverkas av många faktorer såsom arbetsmiljö, fysiska 
miljöer, hemförhållanden, fritidsmöjligheter, stöd i unga år.

Anvisning/prioritering: 
Uppdraget för själva utbildningsansvaret och kvaliteten på undervisningen åligger 
BUN. Alla berörda förvaltningar har dock ansvar för att skapa bättre lärmiljöer, såsom

 Öka förvaltningarnas medvetenhet och beslut utifrån barnperspektivet och 
barnkonventionen

 Trygga fysiska miljöer kring skolorna, både under och utanför undervisningstid

 Trygga sociala miljöer däribland hemförhållanden samt öppna fritidsmöjligheter 
med fokus på ökad folkhälsa.

Inkomna förslag på förväntade resultat:
Seija Wistbacka (L), inkom 2020-03-21: Hemlandets egna sporter och lekar bör ingå i 
undervisning på förskolan och Fritids och grundskolan. Mer kulturinslag i skolan ger 
bättre förståelse och ödmjukhet för andra länders grundstenar i samhället.
Bo Silfverberg (V), inkom 2020-03-23: Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan 
med utbildnings- och socialförvaltningarna utveckla former för att stimulera alla barns 
och ungdomars lust att lära och för att förebygga att barn och ungdomar hamnar utanför 
(sk dropouts).
Kristina Edvinsson (M), Ann-Helen Selander (M), Elisabeth Johansson (KD) och Jan 
Carlstein (L), inkom 2020-03-23: KFN / BUN / SOC samverkar för att uppnå dess mål 
(Samverkan Vänersborg). Aktiv fritid, positiva fritidsaktiviteter, gemenskap, trygga 
mötesplatser, verka hälsofrämjande => Förväntat resultat: Öka antalet trygga 
mötesplatser, där man både kan sitta för sig själv och även ha friskvårdsaktiviteter.
Utveckla arbetet med estetiska lärprocesser i samverkan med BUN (utifrån aktuell 
forskning och beprövad erfarenhet) => Förväntat resultat: Utökad musikinslag i 
lärandet, även för äldre/dementa (då sker samverkan med SOC).
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KUFRN TJÄNSTEANTECKNING 3(4)

2020-03-26 Dnr: KUFRN 2019/64

Inriktningsmål 3
Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Beskrivning: 
Gäller såsom Miljöprogram 2030 hela den geografiska kommunen. Innebär minskad 
miljöpåverkan såsom fossilberoende, nerskräpning, inköp, upphandling och 
konsumtion. 

Anvisning/prioritering: 
Målen i miljöprogram 2030 är omfattande och ska inom nämndens ansvarsområde 
brytas ner till ett (fåtal) förväntade resultat. Några generella målbilder från 
miljöprogrammet att särskilt beakta är

 Öka kommunorganisationens andel av hållbara inköp (såväl livsmedel, varor 
och farliga ämnen)

 Hållbar konsumtion med minskat avfall/svinn i kommunorganisationen 
verksamheter samt för hushåll och företag

Samt åtgärder kopplade till Fossilfritt Vänersborg 2030.

Inkomna förslag på förväntade resultat:
Seija Wistbacka (L), inkom 2020-03-21: Fossilfritt Vänersborg år 2030: Solenergi 
Varmvatten/värme återvinning. Gågator kring Vänersborg Torget.
Hållbar konsumtion: Matkompost som ger jord till alla kök och hushåll. Förvara mat i 
glaslådor skippa plastpåsar och plastfolie.
Hållbara inköp: Närodlat lokal tillverkning/tillagning av mat.
Hållbara företag: Återanvändning av papper tyger begagnat trämaterial. 
Spårvagnslinjer i centrala Vänersborg vita med ett blått segelfartyg i enkla linjer.
Bo Silfverberg (V), inkom 2020-03-23: Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att 
alla verksamheter, var och en på sitt sätt, bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling i 
Vänersborg.
Kristina Edvinsson (M), Ann-Helen Selander (M), Elisabeth Johansson (KD) och Jan 
Carlstein (L), inkom 2020-03-23: KFN / SBN samverkar för att uppnå dessa mål. 
Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan => 
Förväntat resultat: Ökad källsortering vid de olika anläggningarna.
Förväntat resultat: Öka ”återanvändning” av möbler.

Inriktningsmål 4
Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet

Beskrivning: 
Gäller för brukare och invånare, ej företag. Service, bemötande och hur effektivt 
kommunen använder invånarnas skattemedel.
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KUFRN TJÄNSTEANTECKNING 4(4)

2020-03-26 Dnr: KUFRN 2019/64

Anvisning/prioritering: 
Kommunstyrelsens övergripande processansvar inom digitalisering, lokalförsörjning, 
samhällsbyggnadsprocess

 Ökat koncerntänk – samverkan och synergier mellan och inom verksamheter

 Digital verksamhetsutveckling inom budgetram

 Förenkla en väg in till kommunen för invånare.

Inkomna förslag på förväntade resultat:
Seija Wistbacka (L), inkom 2020-03-21: Ökat samarbete mellan föreningar kyrka och 
kommun. Även närliggande kommuner emellan.
Bjuda in invånare till informationsträffar lokalt där informationsfråga aktuell.
Kristina Edvinsson (M), Ann-Helen Selander (M), Elisabeth Johansson (KD) och Jan 
Carlstein (L), inkom 2020-03-23: KS / KFN / BUN / SOC samverkar för att uppnå 
dessa mål (Samverkan Vänersborg), samverkan sker även med SBN: Ökad följsamhet 
mellan intäkter och kostnader => Förväntat resultat: Budget i balans.

Inriktningsmål 5
Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska

Beskrivning: 
Flera förvaltningar har hög sjukfrånvaro och kommunen har i jämförelse med andra ett 
högre sjukskrivningstal. En lägre sjukfrånvaro kan bero på friskfaktorer såsom 
motiverade medarbetare, gott ledarskap och tydlig styrning.

Anvisning/prioritering: 
Målet avser kommunorganisationen i sin helhet, och möjligheten till minskad 
sjukfrånvaro kan naturligtvis variera beroende på förvaltning. För nämnder med låg 
sjukfrånvaro är just minskningen inte det primära, utan att bibehålla en låg sjukfrånvaro.

Inkomna förslag på förväntade resultat:
Seija Wistbacka (L), inkom 2020-03-21: Aktiviteter under sammanträden som lättare 
rörelser under pauser med ett rörelseschema att ta hem.
Kristina Edvinsson (M), Ann-Helen Selander (M), Elisabeth Johansson (KD) och Jan 
Carlstein (L), inkom 2020-03-23: Förväntat resultat: Fler medarbetare skall uppleva ett 
mer hållbart arbetsliv.
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TJÄNSTEANTECKNING 1(2)

2020-04-28 Dnr: 
KUFRN 2019/64  

Handläggare
Amanda Christiansdotter
amanda.christiansdotter@vanersborg.se
0521-72 24 36

Inkomna förslag kring förväntade resultat, 17-27 april
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-04-17 presenterades förslag till 
förväntade resultat för 2021. Förslagen hade tagits fram till de inriktningsmål som 
kommunfullmäktige tilldelat nämnden och utgick från nämndens reglemente gällande 
uppdrag, beskrivningarna av inriktningsmålen, anvisning och prioritering från 
kommunstyrelsen, kommunens regler för mål- och resultatstyrning samt de inspel som 
inkommit från nämndens ledamöter under perioden 17-23 mars. Med anledning av att 
tidsplanen för arbetet med mål- och resursplan 2021 har förskjutits beslutade nämnden 
vid sammanträdet i april att ärendet ska återkomma för beslut vid sammanträdet i maj. I 
och med detta gavs även nämndens ledamöter möjlighet att inkomma med ytterligare 
inspel kring förslagen till förväntade resultat, dock senast 27 april. Nedan redovisas det 
som inkommit under perioden 17-27 april.

Inriktningsmål 1
I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att 
påverka sina liv.

Beskrivning: 
Skillnad i livssituation, ta på allvar att boendeplats, orter och stadsdelar, och ekonomi 
påverkar hur människor lever och vad de har för framtid.

Anvisning/prioritering: 
Ett särskilt fokus ska ligga på geografiska områden med låga socioekonomiska 
förutsättningar. Beakta socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå, 
arbete/sysselsättning, inkludering, språk och tillgänglighet, samt bostäder.

Inkomna förslag på förväntade resultat:
Per Sjödahl (MP) och Marika Isetorp (MP), inkom 2020-04-17: Verka för en ökad 
följsamhet kring 1%-regeln för kommunal konst och offentlig gestaltning.
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KUFRN TJÄNSTEANTECKNING 2(2)

2020-04-28 Dnr: KUFRN 2019/64

Inriktningsmål 3
Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Beskrivning: 
Gäller såsom Miljöprogram 2030 hela den geografiska kommunen. Innebär minskad 
miljöpåverkan såsom fossilberoende, nerskräpning, inköp, upphandling och 
konsumtion. 

Anvisning/prioritering: 
Målen i miljöprogram 2030 är omfattande och ska inom nämndens ansvarsområde 
brytas ner till ett (fåtal) förväntade resultat. Några generella målbilder från 
miljöprogrammet att särskilt beakta är

 Öka kommunorganisationens andel av hållbara inköp (såväl livsmedel, varor 
och farliga ämnen)

 Hållbar konsumtion med minskat avfall/svinn i kommunorganisationen 
verksamheter samt för hushåll och företag

Samt åtgärder kopplade till Fossilfritt Vänersborg 2030.

Inkomna förslag på förväntade resultat:
Per Sjödahl (MP) och Marika Isetorp (MP), inkom 2020-04-17: Öka cyklandet till 
nämndens anläggningar.

Inriktningsmål 4
Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet

Beskrivning: 
Gäller för brukare och invånare, ej företag. Service, bemötande och hur effektivt 
kommunen använder invånarnas skattemedel.

Anvisning/prioritering: 
Kommunstyrelsens övergripande processansvar inom digitalisering, lokalförsörjning, 
samhällsbyggnadsprocess

 Ökat koncerntänk – samverkan och synergier mellan och inom verksamheter

 Digital verksamhetsutveckling inom budgetram

 Förenkla en väg in till kommunen för invånare.

Inkomna förslag på förväntade resultat:
Per Sjödahl (MP) och Marika Isetorp (MP), inkom 2020-04-17: Svara inom viss tid på 
e-post (2 dagar).
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INFORMATION 1(3)

2020-04-28 Dnr: 
KUFRN 2019/64  

Handläggare
Amanda Christiansdotter
amanda.christiansdotter@vanersborg.se
0521-72 24 36

Information om mått
Vid presentation, genomgång och dialog kring förslag till förväntade resultat vid 
nämndens sammanträde 2020-04-17 lämnades synpunkter och en generell önskan från 
nämndens ledamöter om tydligare och mer specificerade förväntade resultat, framförallt 
i de fall där resultaten avser en ökning. Som information redovisas därför här de mått 
och dess utfall som kultur- och fritidsförvaltningen på olika sätt följer upp årligen. 

1. Kultur
Bibliotek och kultur 2016 2017 2018 2019
Antal utlånade media totalt 210 550 181 316 175 064 173 525

Antal timmar öppet per vecka 94 88 88 88

Antal besökande på Huvudbiblioteket 166 119 161 936 174 587 141 931

Konsthallen – Antal besökande 7 358 6 344 9 239 7 844

Vänersborgs museum – Antal besökande 17 501 15 812 15 385 13 297

Biblioteket har under hösten installerat en ny besöksräknare vilket förklarar största 
delen av minskningen, den tidigare räknaren har troligtvis visat ett mer positivt utfall än 
det faktiska. Upplevelsen från personalen är att man haft ungefär samma antal besökare 
i lokalerna. De relativt höga siffrorna 2018 beror på att invånarna hade möjlighet att 
förtidsrösta till valet i bibliotekets lokaler. 
Vid Vänersborgs museum pågår en omfattande renovering av basutställningarna och de 
har därför dragit ner kraftigt på skolvisningar under året, vilket påverkat 
besöksstatistiken. Prognosen är att de kommer vara ikapp besöksmässigt år 2021.

2. Fritid
Fritidsverksamhet (idrott) 2016 2017 2018 2019
Antal bidragsberättigade föreningar 45 49 27 53

Antal medlemmar 7-25 år 5 869 5 780 3 849 3 357

Antal deltagartillfällen 21 471 18 717 17 910 18 055

Totalt antal deltagare i aktivitet 219 368 190 219 178 328 188 259
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Hallevibadet, antal besök 2019
Entrébiljetter 18 668

Bokningar och aktiviteter 24 641

Föreningsverksamhet 29 503

Totalt 72 812

Öppen ungdomsverksamhet 2016 2017 2018 2019
Öppet antal kvällar/år 528 492 641 630

Antal besökare 27 556 32 870 22 753 33 730

  varav flickor 10 354 10 833 7 493 11 734

  varav flickor i % 38 % 33 % 33 % 35 %

  varav pojkar 17 202 22 037 15 260 21 996

  varav pojkar i % 62 % 67 % 67 % 65 %

Besökande i snitt/kväll 52 67 35 54

3. Musik
Musikskola 2016 2017 2018 2019
Antal elever* 1 450 1 418 1 561 1 424

  varav flickor -** 950 1 046 993 

  varav flickor i % -** 67 % 67 % 70 %

  varav pojkar -** 468 545 431

  varav pojkar i % -** 33 % 33 % 30 %

Intäkter (tjänster), tkr -** 4 818 4 883 5 284

Antal besökare evenemang -** 23 133 20 513 22 110

*Avser den frivilliga verksamheten
** I mål- och resursplanen för 2016 beslutades och redovisades ej nyckeltal/jämförelsetal avseende dessa nyckeltal 
varför det saknas utfall i denna tabell för 2016.

4. Sjukfrånvaro och personalenkät
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, % 2016 2017 2018 2019
Alla kommuner 6,9 6,7 6,6 6,5

Vänersborgs kommun 8,4 7,9 8,5 8,2

Kultur- och fritidsförvaltningen 4,2 3,2 2,7 2,9

Ungefär vartannat år genomförs en personalenkät till alla anställda i Vänersborgs 
kommun. Resultatet av den senaste gemensamma personalenkäten 2017 visade ett 
mycket sämre resultat för kultur- och fritidsförvaltningen jämfört med tidigare. Alla 
indexområden hade också försämrats jämfört med den senaste mätningen som 
genomfördes 2015 och resultatet låg även lägre än kommunens totala utfall. Utifrån 
resultatet har cheferna under 2018 arbetat med handlingsplaner och uppföljning av 
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enkäten enligt den kommungemensamma tidplanen. För att se om arbetet och insatserna 
har gett effekt har förvaltningen genomfört ytterligare mätningar i december 2018 och 
2019 som visade ett positivt utfall. Diagrammet nedan presenterar medelvärdena för 
samtliga frågor från respektive frågeområde för att skapa en övergripande bild av 
utfallet. 
Samtliga områden har förbättrats jämfört med 2017. Alla områden förutom motivation, 
som ändå ligger högt, är också högre än resultatet 2015. Ledarskap, psykosocial 
arbetsmiljö och delaktighet och samverkan ligger även högre än kommunens resultat 
som helhet 2017. Även om det finns skillnader mellan enheterna på vissa frågeområden 
så är dessa marginella och generellt sett är det en positiv utveckling i förvaltningen. 
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72 68 64
57 59

77 79
71

62
70

77 81
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69
74

Motivation Ledarskap Styrning Psykosocial 
arbetsmiljö

Delaktighet & 
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Frågeområdet kring psykosocial arbetsmiljö är det område som har frågor kring 
stämning och arbetsklimat, arbetsbelastning, ork och energi och stöd från chef och även 
det som har lägst resultat i jämförelse med övriga.
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Resultatet av samtliga frågor har förbättrats jämfört med förra undersökningen och 
ligger också högre än kommunens resultat som helhet 2017. Arbetsbelastning och ork 
och energi är de frågor som har lägre resultat. Synpunkter har återkommande framförts 
på frågan om ork och energi då den frågar om upplevelsen efter arbetet och resultatet då 
delvis påverkas av att förvaltningen har några yrkeskategorier som har fysiskt 
ansträngande arbeten och/eller uppdrag som utförs vid oregelbundna arbetstider (kvällar 
och/eller helger).
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Konsekvensanalys konsthallen
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-04-17 presenterades åtgärdsförslag 
med konsekvensanalys utifrån beslutade budgetramar för 2021. Framtagna 
åtgärdsförslag utgår från principen att förslag till åtgärder läggs på de verksamheter som 
befarar underskott, där stängning av Hallevibadet är en föreslagen åtgärd. Vid 
sammanträdet lyftes frågan om att istället för en stängning av Hallevibadet, stänga 
konsthallen och dess verksamhet. Med anledning av detta redovisas nedan uppdrag, 
verksamhet och budget för konsthallen. 

Ansvar
Kultur- och fritidsnämnden ansvar och uppdrag fastställs i reglementet, antaget av 
kommunfullmäktige. Där fastslås att nämnden inom sitt respektive verksamhetsområde 
ska följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det 
kommunfullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, 
har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. I reglementet anges därefter tio 
punkter som fastställer vilka verksamhetsområden som nämnden ansvarar för, där punkt 
sex är konsthallen. I och med att kommunfullmäktige genom reglementet delegerat 
ansvaret för konsthallen och dess verksamhet till kultur- och fritidsnämnden, kan 
nämnden inte själva besluta om en eventuell nedläggning utan det är i sådana fall en 
fråga för kommunfullmäktige att hantera.

Uppdrag

Verksamhetsplan 2020 
I Vänersborgs konsthall skall besökare möta samtida konst av hög kvalitet, från såväl 
lokala konstnärer som konst från den internationella arenan. Utställningarna är 
kopplade till aktuell samhällsdebatt, existentiella frågeställningar, individuella 
konstnärskap men ger också utrymme för det som går under beteckningen design- och 
konsthantverk. Konsthallen är en mötesplats där det ska finnas möjligheter för alla 
människor, oavsett ålder, bakgrund och livssituation, att uppleva konst. Det ska vara en 
utställningsplats för både lokala konstnärer och för konstnärer som verkar nationellt 
och internationellt. Konsthallen ska så långt som möjligt vara en arena för många olika 
konstnärliga uttryck. Under utställningarna erbjuder konsthallen programverksamhet 
där samtalen och diskussionerna kan fördjupas. Programverksamheten är varierad och 
riktar sig till olika målgrupper där det pedagogiska arbetet står i centrum. Konsthallen 
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samarbetar också aktivt med föreningsliv, skolor, äldrevård och olika institutioner som 
museer och annan forskningsanknuten verksamhet på universitet eller högskolor. 

Vad är syftet med att se på konst? 
Dels är det en estetisk upplevelse men det är också ett tillfälle till analys, att träna sitt 
sätt att se på omvärlden, att få förståelse för den tid och det samhälle var ur verken är 
sprungna. Samtidskonsten när den är som bäst utmanar, tänjer gränser, skapar debatt 
och bidrar till den demokratiska utvecklingen. Många av de som vi idag betraktar som 
självklar del av konsthistorien var rejält ifrågasatta av sin samtid, såväl inom bildkonst 
som musik, dans och teater. Konsthallen vidgar vyerna i Vänersborg.

Konsthallens verksamhet
Den synliga delen av konsthallens verksamhet är de utställningar som visas i 
utställningslokalen

1. Utställningar 
 Tre utställningar under våren 

 Sommarutställning och aktiviteter 

 Tre utställningar under hösten 
Utställningarna hösten 2020 visar konst av nationella och internationella 
samtidskonstnärer. Första utställningen i höst, Next Century, är ett samarbete och utbyte 
mellan Vänersborgs konstgrafiska verkstad och grafiker från Kina, samt deltagande från 
fler västsvenska grafikverkstäder Därefter följer Tilda Lovell och Vanna Bowles, två 
etablerade och välmeriterade konstnärer som är representerade nationellt och 
internationellt. Sista utställningen för året visar fem nordiska konstnärer och ger en 
utblick över vad som händer på konstscenen i våra nordiska grannländer. 
Sommarsalongen är en öppen salong där konstnärer, amatörer och professionella, med 
vänersborgsanknytning är välkomna att lämna in verk till en gemensam 
sommarutställning. De senaste åren har varje salong bestått av 80-90 verk (och lika 
många konstnärer). Sommarsalongen är en institution.
Den mindre synliga men inte desto mindre viktiga delen av konsthallsverksamheten 
består av flera delar:

2. Pedagogisk verksamhet 
 Föreläsare, konstsamtal och workshops– planeras i samband med respektive 

utställning 

 Skola, förskola, baskulturutbud 

 Guidade visningar – för enskilda och grupper, föreningar och företag.  
Till utställningarna är kopplat programverksamhet som beroende på konstnär och 
konstuttryck består av föreläsningar, konstsamtal och workshops. Deltagarna ges 
möjlighet att samtala med konstnären, fördjupa sin kunskap via föreläsningar eller 
prova på tekniker och konstuttryck.
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samlad kompetens i dessa frågor och gör nedslag inom olika verksamheter, 
organisationer och föreningar.
Föreningsliv: Samarbeten med musikförening, hembygdsföreningar, Support group 
network, Röda korset mm., mm.

Budget

Budget 2020, totalt 1 595 638

Personal

Personalkostnader 1 139 070
Fortbildning 5 000

1 144 070

Lokaler

Lokalhyra 91 568
Städ 15 000

106 568

Utställnings- och programverksamhet

Utställningar 115 000
Föreläsare 60 000
Annonser 50 000
Försäkringar 40 000
Övrig verksamhet 36 000

301 000

Pedagogisk verksamhet

Förbrukningsmaterial 40 000
40 000

Övriga kostnader

Data/telefoni 20 000
Leasing kontor 8 000
Tidskrifter 2 000
Övrigt 14 000

44 000

Underlag
 Kultur- och fritidsnämndens reglemente, KF 2017-11-22 § 180

 Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2020, KFN 2019-12-13 § 62

 Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2020, KFN 2019-11-08 § 52
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2020-04-06 

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 49

Nämndernas förväntade resultat 2021-2023
KS 2020/11

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner efter diskussion de rekommendationer som 
tagits fram för respektive nämnds förslag till förväntade resultat 2021.
Socialnämnden förväntas lämna förslag till förväntade resultat 2021 efter nämndsmötet 
i april.

Bilaga
Bilaga 1: Rekommendationer – Socialnämndens förväntade resultat
Bilaga 2: Rekommendationer – Miljö- och hälsoskyddsnämndens förväntade resultat
Bilaga 3: Rekommendationer – Byggnadsnämndens förväntade resultat
Bilaga 4: Rekommendationer – Samhällsbyggnadsnämndens förväntade resultat
Bilaga 5: Rekommendationer – Kultur- och fritidsnämndens förväntade resultat
Bilaga 6: Rekommendationer – Barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat
Bilaga 7: Rekommendationer – Överförmyndarnämndens förväntade resultat

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas. 
Rekommendationer till respektive nämnd utifrån inlämnade förslag har tagits fram och 
redovisas i bilagor. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03

 Förslag förväntade resultat miljö- och hälsoskyddsnämnden

 Förslag förväntade resultat byggnadsnämnden

 Förslag förväntade resultat barn- och utbildningsnämnden

 Förslag förväntade resultat kultur- och fritidsnämnden

 Förslag förväntade resultat samhällsbyggnadsnämnden

 Förslag förväntade resultat överförmyndarnämnden

 Arbetsmaterial socialnämnden
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

 Rekommendationer UTKAST till samtliga nämnder

Kommunstyrelsen arbetsutskotts behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden förslog att beslutet skulle ges följande formulering:
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner efter diskussion de rekommendationer som 
tagits fram för respektive nämnds förslag till förväntade resultat 2021.
Socialnämnden förväntas lämna förslag till förväntade resultat 2021 efter nämndsmötet 
i april.

Beslutsgång
Ordförande ställde sitt förslag under proposition och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat i enlighet med förslaget.

Sändlista
Samtliga nämnder
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Kultur- och fritidsnämndens förslag till förväntade 
resultat
Under hösten 2019 reviderades regler för mål- och resultatstyrning, och nya 
inriktningsmål för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige. Till följd av detta ska 
nämndernas nya förslag till förväntade resultat redovisas för KSAU 6 april innan 
fastställande i respektive nämnd. Syftet är att tillse att nämnderna följt fullmäktiges 
beslut om tilldelade inriktningsmål, kommunstyrelsens ordförandes prioriteringar 
utifrån uppdragsdialogen (fastställdes i kommunstyrelsen 2020-02-26 i samband med 
beslut om anvisningar) samt att reglerna för mål- och resultatstyrning tillämpas.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvar framgår av beslutat reglemente. Kultur- och 
fritidsnämnden stödjer och arrangerar kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga, 
och delar årligen ut kulturpris, kulturstipendium samt idrottsledarstipendium till 
personer eller grupperingar med anknytning till Vänersborgs kommun. Kultur- och 
fritidsnämndens ansvar omfattar arena- och fritidsverksamhet, bibliotek, evenemang och 
evenemangsutveckling, fornvård, föreningsbidrag (inom nämndens ansvarsområde), 
konsthall, kulturverksamhet, musikverksamhet, ungdomsverksamhet samt 
huvudmannaskap för Vänersborgs museum.

Inkomna förslag till förväntade resultat
Kultur- och fritidsnämndens har tagit fram förväntade resultat till de inriktningsmål som 
har tilldelats nämnden.
Övergripande rekommendationer: Samtliga förväntade resultat ska utifrån 
kommunens regler om mål- och resultatstyrning vara mätbara. Mått och nyckeltal tas 
dock fram av förvaltningarna och ska ej fastställas politiskt.

Inriktningsmål: I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv
Förväntat resultat: Andelen deltagare från underrepresenterade grupper ska öka
Rekommendation: Utifrån beskrivning och anvisningar bedöms det förväntade 
resultatet vara relevant. Det framgår dock inte inom vilka områden man önskar att 
deltagandet ska öka. Ett tydliggörande nämnden skulle kunna göra är att specificera det. 
Det förväntade resultatet bedöms vara mätbart. 
Förväntat resultat: Ökad geografisk spridning av utbudet
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Rekommendation: Koppling kan göras till samhällsbyggnadsnämnden förväntade 
resultat ”Fler trygga möjligheter till gratis fritidsaktiviteter utomhus för barn och 
ungdomar i kommunens socioekonomiskt utsatta områden”. Samverkan nämnderna 
emellan ses som lämpligt för att nå tillfredställande måluppfyllelse. Det framgår dock 
inte i det förväntade resultatet vilket utbud som avses, även om man kan tolka att det 
avser hela nämndens utbud så som det är formulerat. Då kan antas att det är spridningen 
geografiskt som ligger i fokus för resultatet. Då anvisningarna anger att ett särskilt 
fokus ska ligga på geografiska områden med låga socioekonomiska förutsättningar kan 
ett tydliggörande vara att nämnden specificerar vilket geografiskt område man önskar se 
spridning inom. 
Förväntat resultat: Ökad tillgänglighet till trygga mötesplatser
Rekommendation: Det förväntade resultatet bedöms relevant. Koppling kan göras till 
barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat om att ”Andelen barn och elever 
som upplever trygghet i lärandemiljön ökar” samt samhällsbyggnadsnämnden 
förväntade resultat ”Fler barn upplever att vägen till och från skolan är trygg”. En 
kombination av de tre förväntade resultaten ger en bild av att flera nämnder i 
kommunen satt trygghet som en prioritering, om än från olika perspektiv. Det bedöms 
som möjligt, men möjligtvis svårt att avgöra om resultatet är uppnått eller ej. Vid brist 
på mätbarhet finns risk att man vid planering, genomförande och uppföljning endast 
fokuserar på aktiviteter och inte vilket resultat de lett till.

Inriktningsmål: Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
Förväntat resultat: Ökade inslag av musik och estetiska lärprocesser i verksamheter 
riktade till barn och unga
Rekommendation: Det förväntade resultatet förutsätter en samverkan med främst barn- 
och utbildningsnämnden. Kopplingen kan hittas i den del av anvisningen som anger att 
medvetenhet utifrån barnperspektivet och barnkonventionen ska beaktas. Annars kan 
någon direkt koppling till inriktningsmålets beskrivning samt anvisningar inte gå att 
utläsa ur formuleringen, även om bedömningen är att det förväntade resultatet kan anses 
rimligt. Förutsätter en egen mätning, men upplevs mätbart. Resultatet bidrar till en 
möjlighet för samverkan med barn- och utbildningsnämnden.
Förväntat resultat: Öka antalet kulturaktiviteter på fritidsgårdarna i anslutning till 
skoldagen
Rekommendation: Utifrån beskrivning och anvisningar som fokuserar på 
fritidsmöjligheter och bedöms det förväntade resultatet vara relevant. Bedöms mätbart. 

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad 
klimatpåverkan
Förväntat resultat: Andelen miljöklassade varor i nämndens verksamheter ska öka
Rekommendation: Utifrån anvisningarna som anger att fokus ska ligga på att öka 
kommunorganisationens andel av hållbara inköp samt hållbar konsumtion bedöms det 
förväntade resultatet som relevant. Bedöms vara mätbart.
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Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
Förväntat resultat: Ökad digital service i nämndens verksamheter 
Rekommendation: Utifrån anvisningen om digital verksamhetsutveckling inom 
budgetram upplevs det förväntade resultatet som relevant. Bedöms vara möjligt att följa 
upp måluppfyllelsen. 
Förväntat resultat: Utveckla Huvudnäsaulan till en modern mötesplats för musik och 
scenkonst
Rekommendation: En koppling till lokalförsörjning kan göras i anvisningarna då det 
kan ses som att man vill nyttja befintligt lokalbestånd till att erbjuda invånare nämndens 
utbud. Däremot upplevs mätbarheten och möjligheten till uppföljning som diffus. Det är 
svårt att veta vad som avses med utveckla och det finns en risk att man vid planering, 
genomförande och uppföljning endast fokuserar på aktiviteter och inte vilket resultat de 
lett till. Nämnden bör specificera vilket resultat man vill uppnå. Det blir också lite 
märkligt att specificera Huvudnäsaulan då nämnden utifrån sitt uppdrag inte ensamt har 
ansvar för den. 

Inriktningsmål: Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska
Förväntat resultat: Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 %
Rekommendation: Resultatet är i linje med det förväntade resultat som 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden lagt fram som förslag. Det bedöms vara mätbart, men talar 
samtidigt lite emot inriktningsmålets vilja om att sjukfrånvaron ska minska. Vi 
rekommenderar att man i den mån det är möjligt tittar på hur sjukfrånvaron för liknande 
verksamheter (rikssnitt) ser ut och formulerar ett resultat utifrån det, samt utifrån det 
nuläge verksamheten har idag.
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