
REVISORSNÄMNDEN 
 
Karlavägen 104 
Box 24014 
10450 Stockholm                                 Vänersborg den 8 juli 2010 
 
 
 
Undertecknad, James Bucci, Lilleskog 217, Vargön, är ledamot av Vänersborgs 
kommunstyrelse och fullmäktige. Jag vill anmäla ett ärende som gäller Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (PWC) i dess uppdrag för Vänersborgs kommun. Det gäller 
ett uppdrag som benämns "Granskning av Arena Vänersborg avseende 
investeringskostnader och ur ett ansvarsperspektiv" (bilaga). 
 
Bakgrund. Vänersborgs kommunfullmäktige har beslutat uppföra en bandyhall, där 
kostnaderna har vuxit från preliminärt beräknade 90 miljoner till i dag uppskattade 
290 miljoner. Samtidigt med kostnadsstegringarna har utredningsgruppen vidgat 
hallen till att omfatta andra användningsområden. Projektet är hårt kritiserat, 
folkomröstning har krävts men avslagits av den politiska majoriteten.  
Under projektets gång har lagen om diarieföring satts ur spel vid ett flertal tillfällen. 
Detta i uppenbar avsikt att hemlighålla vad som sker och planeras ske. Jag har 
anmält fall till JO som också uppmanat vederbörande att följa gällande lag. Se JO 
beslut 4639-2007, 4449-2008 och 102-2009 som har kritiserat barn- och 
ungdomsförvaltningen för brister i diarieförandet av handlingar. Konkurrensverket har 
2010-06-30 begärt in handlingar kopplade till Arena Vänersborg upphandlingar 
(bilaga). 
 
Saken. Den 16 mar 2010 diariefördes hos Vänersborgs kommun PWCs "Granskning 
av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett ansvarsperspektiv". 
Rapporten har varit ett viktigt verktyg för kommunens revisorer. Rapporten har 
kommit till användning i bedömningar av ansvar för förtroendevalda i både 
kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. Rapporten innehåller många 
viktiga uppgifter men dessvärre är den också behäftade med ett antal brister. Några 
av dessa brister bedömer jag som såpass allvarliga att jag finner att PWCs 
representanter har brustit beträffande god revisorssed. 
 
Enligt SKYREV:s dokument ”Revisionsprocessen och de etiska reglerna” 
 
Dokumentation 
Insamlat material och fakta skall dokumenteras och förvaras på ett sådant sätt att den sakkunnige i 
efterhand kan gå tillbaka och verifiera de förhållanden som läggs till grund för bedömningar och uttalanden. 
Materialet skall även kunna följas och förstås av annan som kan ha anledning att ta del av materialet, 
exempelvis kvalitetsgranskare eller tillsynsorgan. Fakta av betydelse för granskningen och allt underlag för 
gjorda bedömningar skall vara omsorgsfullt dokumenterade och kontrollerade. 
 
Enligt PWCs rapport s5 har deras revisorer haft tillgång till ett antal dokument för att 
kunna dra sina slutsatser, dokument som t.ex. Grontmijs kalkyl på 178 MSEK som 
enligt rapporten lämnades 2007-09-28 och WSPs kalkyl på 184 MSEK som enligt 
rapporten lämnades februari 2008. 
 
Jag litar på att PWC har haft fysiskt tillgång till dessa kalkyler och att dessa utgör en 
del av insamlat material. Det som är besvärande är att dessa material finns 



överhuvudtaget inte redovisade någonstans hos barn- och ungdomsförvaltningen. 
Varför så har varit fallet har inte berörts av PWC i sin rapport. PWCs representanter 
har inte heller sett till att diarieföra material som uppenbarligen har saknats och 
fortfarande saknas hos barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
Enligt PWCs rapport sida 10 ” Dokumentation inför investeringsbeslut. Vi har inte 
haft tillgång till den dokumentation som skulle ha utgjort underlag inför 
investeringsbeslutet. Enligt muntliga uppgifter skulle kommunen ha tagit in anbud 
baserade på en totalentreprenadupphandling. Interna kalkyler ska enligt uppgift ha 
upprättats. Vi har inte haft tillgång till vare sig något anbud eller internkalkyler. 
Investeringsbeslutet ska enligt uppgift vara baserat på idéskisser. (odaterad rapport 
till KS)” 
 
Varför har revisorerna inte fått tillgång till detta underlag? Varför utvecklas inte 
omständigheterna? 
Enligt en artikel i lokaltidningen TTELA publicerad 11 september 2009 hade 
kommunstyrelsens ordförande på våren 2007 redan haft kännedom om en kalkyl från 
PEAB som prissatte projektet till 230 mkr. 
http://ttela.se/start/vanersborg/1.573870-230-miljoner-kronor-for-arenan-redan-2007 
 
 
Enligt PWCs rapport s5 har PWC inte haft tillgäng till ändrings- och tilläggsarbeten 
(ÄTA) sammanställningen – ”Vi har inte haft tillgång till den kronologiska ÄTA 
sammanställningen utan endast ett sammandrag över godkända ÄTA-arbeten fram 
tom 2009-10-01.” 
 
Här avslöjas en grov brist hos PWCs arbetet med Arena rapporten som inte kan 
undgå att granskas på grund av följande fakta. 
 
2010-01-20 diariefördes hos barn- och ungdomsförvaltningen (BU) Hid 2010.101. 
Handlingarna är inkomna från WSP och består av fyra pärmar med ÄTA material. 
Samma dag diarieförs även en sekretess stämplad handling Hid 2010.102 där det ej 
går att utläsa från diariet vem avsändaren är eller vad handlingen handlar om. 
 
2010-02-04 diariefördes hos kommunstyrelseförvaltningen (KS) Hid 2010.580 ett 
uppdragsbekräftelse till Bygg-Fast Juridik AB (bilaga). Bygg Fast skall granska ÄTA-
arbeten. 
 
2010-03-16 diariefördes revisorernas granskning av Arena Vänersborg. (notera 
gärna att själva PWCs rapport är daterad längst ned på sidorna med datumet 15 
november 2009). I granskningen nämns det på ett antal ställen (t.ex. s5) att 
revisorerna inte har haft tillgång till ÄTA underlaget såsom de hade önskat. 
 
2010-05-19 hade Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde och avgjorde 
ansvarsfrihetsfrågan för barn- och ungdomsnämnden (BUN). Samtliga BUNs 
ledamöter och ersättare beviljades ej ansvarsfrihet på grund av Arena Vänersborg. 
PWCs rapport utgjorde huvudunderlaget för bedömningar av ansvar för Arena 
Vänersborg. Ansvarsfrågan blev alltså avgjord utan att ansvar för ÄTA-arbeten hade 
blivit klargjord. 
 



Bygg Fasts arbete med ÄTA-materialet har blivit klar utan att ha blivit diariefört. Vilka 
som har haft tillgång till Bygg Fasts ÄTA rapport utan att ha diariefört den är numera 
föremål för polis och åklagare. 
 
Båda ÄTA-material och dokumentation inför investeringsbeslut utgör två exempel där 
revisorerna har inte tillräckligt tagit reda på information. Ordförande för kommunens 
revisorer Torsten Gunnarsson säger själv till TTELA 1 juli 2010 om politiker i den 
ansvariga nämnd. 

• Att inte veta är ingen ursäkt. Har man ingen information får man skaffa sig 
information så att det går att fullfölja uppdraget. Anser man att det inte går ska 
man inte sitta kvar. 

http://ttela.se/start/vanersborg/1.878969-arenans-revisorer-far-skarp-
kritik 
 
Hur kan man få detta uttalande att gå ihop med att PWC tillåts leverera en rapport 
där de på ett antal ställen skriver att de inte har haft tillgång till viss information? 
Svaret är förstås att det inte går att få ihop! 
 
Enligt PWCs sida 29 ” Ks har fortlöpande informerats om Arenaprojektet vid 6 
tillfällen  2008-02-13; 2008-03-12; 2008-10-22; 2008-11-19, 2008-12-03, 2009-03-11. 
Detta är inte sant då 2 av dessa tillfällen 2008-10-22 och 2008-11-19 handlar om 
information till KS arbetsutskott och inte till KS. 
 
Enligt SKYREV:s dokument ”Revisionsprocessen och de etiska reglerna” 
 
I inledningsfasen av ett revisionsprojekt skall den sakkunnige pröva om uppdraget överhuvudtaget är 
genomförbart med hänsyn till kända fakta. 
I huvudsak kan man säga att de regler som är aktuella i inledningsfasen är: 
Regel 1 Oberoende och integritet 
Regel 2 Objektivitet och saklighet 
4 
För det första gäller att enligt god revisorssed objektivt och sakligt pröva om granskningsuppgiften kan 
utföras med hänsyn tagen till samtliga faktorer som har betydelse för granskningens genomförande. 
Uppgiften skall ställas mot den tid och de resurser, såväl kvalitativt som kvantitativt, som finns tillgängliga 
för uppdraget. Den sakkunnige bör säkerställa att det finns rimliga förutsättningar för att professionellt 
genomföra projektet. Brister det i någon av dessa förutsättningar bör uppdraget omformuleras eller 
andra nödvändiga förändringar göras. 
För det andra skall oberoende och integritet prövas. Detta är av grundläggande betydelse för den 
sakkunniges 
förtroende hos uppdragsgivare och övriga berörda. Den sakkunnige skall för varje uppdrag 
pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet. Ett stöd för prövning av oberoendet kan 
vara den så kallade analysmodellen , som utvecklats av föreningen för auktoriserade och godkända 
revisorer, 
FAR, i anslutning till revisorslagen. Enligt analysmodellen skall samtlig berörd personal, såväl egen 
som anlitad extern kompetens, pröva sin opartiskhet och självständighet enligt ett visst schema (se FARs 
hemsida www.far.se – Info om FAR – God revisorssed). Denna prövning skall redovisas i 
projektdokumentationen 
under inledningsfasen. 
 
Revisor arena möte 2009-10-09 
Kent kommer att behöva hjälp med vissa underlag till granskningen av kommunens 
tjänstemän och han kommer även att behöva ha en del hjälp av Magnus Bengtsson. 
Här lyftes frågan huruvida vem som skall betala Magnus Bengtsson, då han är 
externt inhyrd konsult. 
 



Här brister granskningen utifrån att man frångick oberoende, integritet, objektivitet 
och saklighet när de tog in Magnus Bengtsson i granskningen till den grad som finns 
redovisade i revisorerna arena mötes protokoll 2009-10-09. 
 
 
Enligt SKYREV:s dokument ”Revisionsprocessen och de etiska reglerna” 
 
Prövning av revisionsprojektet 
Prövningen av revisionsprojektet har i huvudsak två syften. För det första att pröva om projektet uppfyller 
erforderlig kvalitet, dvs ger väl underbyggda svar på de frågor som formulerats i projektplanen. För det 
andra 
att pröva om tillräckligt och ändamålsenligt underlag föreligger för att kunna dra betryggande slutsatser. 
Objektivitet och saklighet är särskilt viktiga i prövningsfasen. Den sakkunnige skall pröva om granskningens 
slutsatser är väl underbyggda för de uttalanden som följer i rapporteringsfasen. Ger prövning av 
granskningsunderlaget vid handen att detta inte utgör tillräcklig grund för ett väl underbyggt uttalande, 
skall den sakkunnige till uppdragsgivaren föreslå kompletterande granskning, att syftet revideras eller att 
projektet avbryts. 
Prövningen av den genomförda granskningen kan i speciella fall leda till att den sakkunnige kommer till 
slutsatsen att en oberoende uppdragsgenomgång är nödvändig för att kvalitetssäkra slutsatserna. 
Oberoende uppdragsgenomgång innebär att projektets upplägg och granskningsresultat genomgås av 
annan sakkunnig/kollega för att pröva underlag och slutsatser. Situationer där oberoende 
uppdragsgenomgång 
bör övervägas är när granskningens resultat är svårbedömt och/eller där allvarlig kritik skall 
riktas mot företrädare för granskningsobjektet. Vid en oberoende uppdragsgenomgång skall synpunkter 
som framförs till sakkunnig/kollega vara konstruktiva och framåtsyftande. 
 
Frågan som jag ställer här är om det har skett en oberoende uppdragsgenomgång 
med tanke på de brister som jag har pekat på? Frågan måste verkligen få lov att 
ställas då jag finner att Arena rapporten omfattas av SYREVs ord ” Situationer där 
oberoende uppdragsgenomgång bör övervägas är när granskningens resultat är svårbedömt och/eller där 
allvarlig kritik skall riktas mot företrädare för granskningsobjektet.” Arena granskningsrapporten 
resultat är svårbedömt i avseendet vem som egentligen bär specifikt ansvar för vad 
samtidigt som de ansvarsbedömningar som görs är av allvarlig natur då de har sedan 
lett till att en hel nämnd har fråntagits sin ansvarsfrihet. 
 
De specifika personer hos PWC som kan omfattas av innehållet i denna del av 
anmälan är Håkan Olsson och Kent Kristoffersson som står som ansvariga för Arena 
rapporten. 
 
Inför nästa punkt vill jag hänvisa åter till SKYREV:s dokument ”Revisionsprocessen 
och de etiska reglerna” angående oberoende, integritet, objektivitet och saklighet 
som jag citerade ovan. 
 
Den 18 november 2009 diariefördes sju protokoll över möten mellan revisorerna och 
representanter för styrgruppen för Arena Vänersborg under perioden april 2008 – 
oktober 2009. (Bilagor) 
Dessa protokoll redovisar kontakten som skedde mellan revisorerna och 
projektledningen under projektets gång. Revisorerna har fått tillgång till uppgifter och 
handlingar som inte har varit diarieförda och som nämndledamöter inte har känt till. 
Jag tänker på när projektledningen medveten frångick den ekonomiska ramen som 
fullmäktige hade satt och att detta gjordes utan att revisorerna ingrep. Jag tänker 
också på protokollen från projektstyrelsemöten som inte blev diarieförda men som 
revisorerna fick ta del av. 



Min uppfattning är att PWC har offrat oberoende, integritet, objektivitet och saklighet 
genom att ha deltagit på dessa möten samt genom sitt agerande eller kanske 
snarare bristen på det. 
De specifika personer hos PWC som kan omfattas av innehållet i denna del av 
anmälan är Rolf Aronsson, Kerstin Rosendahl, Håkan Olsson och Kent 
Kristoffersson. Dessa personer har deltagit vid ett eller flera tillfällen vid de sju möten 
mellan revisorerna och representanter för styrgruppen för Arena Vänersborg under 
perioden april 2008 – oktober 2009. 
 
Jag hade kunnat fortsätta med ett antal punkter till men det som jag har lyft här borde 
räcka för varje person med ett intresse för sanningen att förstå att här finns det en 
mängd frågetecken över revisorernas tillvägagångssätt. Det enda rimliga vid så 
många frågetecken borde vara att granskarna själva blir granskade. 
 
Jag anser att revisionsbyråer måste handla ärligt för att åtnjuta allmän respekt. Med 
det anförda som grund hemställer jag att Revisorsnämnden prövar detta ärende. 
 
Slutligen med anledning av JOs kritik av Arena projektstyrelsens ordförande S 
Anders Larsson i JO beslut 102-2009 beträffande hanteringen av PWCs "Utredning 
avseende skattemässiga aspekter på ägande och drift av Arena Vänersborg" vill jag 
be Revisorsnämnden att ompröva sitt beslut över omständigheterna i disciplinärende 
Dnr 2009-296. 
 
 
 
 
 
 

James Bucci 
 

Lilleskog 217 
46890 Vargön 
Tel. 0521-223662 


