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I oktober 2006 bestämde sig Vä-
nersborgs kommun för att 2016 bli 
Sveriges bästa musikkommun.
I kommunens egen rapport över 
utvecklingen 2006-2009 redo-
visas bland annat följande:
• Antalet nya musikstudenter har ökat från 0 
till 900.
• Musikutbildningar på gymnasienivå med 
riksintag har startats.
• Högskoleutbildningar motsvarande 33 hel-
årsstudenter pågår.
• Kompetenstryck - 2009 besökte 35 stycken 
artister och professorer Vänersborg för att 
dela med sig av sina erfarenheter.
• I utvecklingens spår följer bland annat 2 500 
hotellnätter.

I rapporten uttrycks även andra mindre mät-
bara framgångsfaktorer som större framtids-
möjligheter för Vänersborgs ungdomar, en ut-
vecklad kulturindustri, stärkt varumärke och 
upplevelser som bidrar till ökad livskvalitet 
för alla vänersborgare.

Med minsta möjliga administration leds 
utvecklingen praktiskt av Musikakademi 
Vänersborg/Högskolecentrum, Musikskolan, 
Birger Sjöberggymnasiet med orkestermusi-
kerprogram, estetiska program samt musik-
föreningar och det fria musiklivet.

Att arbeta långsiktigt och hållbart är kär-
nan i processen där fokus ligger på fler stu-
diemedelsberättigande utbildningar, ökat nät-
verksbyggande, samarbete med besläktade 
branscher inom teknik och kultur samt ett 
nytt konserthus.

Musik och dans ger livskvalitet
Det som från början var en renodlad mu-
siksatsning har nu även växt till dansens 
domäner. Hur ser du på det, kultursekre-
terare Ida Svanberg?

- Det är jättebra. Och känns naturligt. Dansen 
generellt har inte lyfts fram förut, även om 
det haft sin plats i Vänersborgs skolvärld. Nu 
får dansen större utrymme inom det offent-
liga utbudet och det ges mer föreställningar. 
Vi har även ett avtal med Västra Götalandsre-
gionens danskontor för att utveckla dansen.

Och intresset finns?

- Det går inte att komma ifrån TVs genom-
slagskraft med danstävlingar. Det finns ett 
mycket stort intresse för dans som hela tiden 
växer. 

I rapporten betonas vikten av att nya pro-
jektidéer hela tiden växer fram, att idéflö-
det stimuleras liksom kreativiteten. Det är 
inte bara tomma ord?

- Vänersborgs kommun har mycket medvetet 
vågat slå sig in på områden där det tidigare 
varit luckor, exempelvis med utbildningsin-
satser. Insatser som är viktiga och verkligen 
betyder något. Jag medverkar till exempel i 
ett EU-projekt om dans med personer med 
funktionshinder. Jag känner att vi som arbe-
tar inom dessa projekt får stort gehör och ut-
rymme för att utveckla det vi tror på i samråd 
med professionella aktörer. 

Lycka till i det fortsatta arbetet.

- Tack!

Kultursekrete-
rare Ida Svan-
berg. Foto: Olle 
Gustafsson.

En arbetsgrupp inom Vä-
nersborgs kommun har fått 
uppdraget att gå vidare 
med den egna utredningen 
om hur kostverksamhe-
ten i Vänersborgs tätort 
ska omorganiseras.

- För att förbättra närings-
innehållet i maten till våra 
gäster vill vi både bygga ett 
nytt centralkök och decen-
tralisera matlagningen till 
fler skolor, säger kostchef 
Anna-Karin Svensson.

Kostenheten ansvarar för att drygt 
en miljon måltider lagas i Väners-
borg per år. 

- Våra brukare, eller gäster som 
jag föredrar att kalla dem, finns 
inom skolan, gymnasiet och äld-
reomsorgen. Det handlar om såväl 
kyld som varm mat.

Bakgrunden till utredningen är 
bland annat att flera av dagens sex 
produktionskök är för trånga, slitna 
och inte anpassade till dagens be-
hov. Dessutom har verksamheten 
svårigheter att hålla de rekommen-
derade max två timmars varmhåll-
ning från tillagning till servering.

- På 70- och 80-talen var tenden-
sen att använda mycket prefabri-
cerat. Nu vänder vi på kuttingen 
och lagar mer mat från grunden. 
Dessutom har andelen specialkost, 
främst allergikoster, ökat drama-

Målsättningen är ökad kvalitet och lägre miljöbelastning

God mat i skola och äldreomsorg
tiskt vilket ställer höga krav på se-
parerad produktion. 

Andelen avvikelser eller special-
koster har närmast fördubblats på 
sju år (2002-2009), från 17 till 32 
procent.

Lagad mat på fler skolor
Uppdraget att se över 
kostverksamheten är 
fokuserad på Väners-
borgs tätort, verksam-
heten som utgår från 
produktionsköken i 
Dalboskolan i Frände-
fors och Sörbygården i 
Brålanda bedöms som 
tillfredsställande.
Externt anlitad utre-
dare, kökskonsult från 
företaget Creacon, pekar på två 
viktiga åtgärder för att förbättra 
matkvaliteten, effektivisera hante-
ringen och minska transporterna.

- Vi förordar ett förslag där ett 
helt nytt centralkök, för att samla 
specialkompetens, byggs i anslut-
ning till Birger Sjöbergsgymnasiet 
och Torpaskolan. Dessutom anser 
vi att kommunen bör öka antalet 
produktionskök i Vänersborg, från 
dagens fyra skolor till tio. Matkva-
liteten blir generellt sett högre ju 
närmare gästen maten lagas.

De sju skolorna som, enligt ut-
redningen, skulle uppgraderas från 
mottagningskök till produktions-
kök är Mulltorp skola, Väne Ryr 
skola, Granås skola, Rånnums sko-

Skolköket på Torpaskolan  ska byggas om till ett nytt centralkök i framtiden 
enligt utredarnas förslag. Idag är det trångt när de dagliga 2 300 målti-
derna ska lagas. På bilden kökschef Päivi Lokkanen.

          På 70-och 80-talen var 
tendensen att använda mycket 
prefabricerat. Nu vänder vi på 
kuttingen och lagar mer mat 
från grunden

”

la, Öxnered skola, Mariedalskolan 
och Onsjöskolan.

Framför allt begränsade möjlig-
heter till ombyggnation förhindrar 
att fler skolkök byggs om för egen 
tillagning, exempelvis Blåsut sko-
la.

Fortsatt kommunal regi
Sedan 2005 är kommunens kost-
verksamhet (exklusivt förskolan) 
samordnad inom kostenheten och 
drivs i egen regi. I uppdraget att se 
över alternativa lösningar för kom-
munens kök fanns även möjligheten 
till att konkurrensutsätta verksam-
heten. Vid jämförande studier av 
liknande erfarenheter på annat håll, 
exempelvis Lilla Edet, har arbets-
gruppen förordat att produktionen, 
efter föreslagna omorganisation, 
även fortsättningsvis ska vara i 
kommunal regi.


