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Vänersborg 2010-08-01

Förvaltningsrätten i Göteborg
Postadress
Box 53197, 400 15 Göteborg

Ärende: Mål nr 13167-10
Undertecknad Stefan Kärvling har av Förvaltningsrätten getts tillfälle att yttra sig över
innehållet i Vänersborgs kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i Mål nr 13167-10
vid Enhet 2:6, Förvaltningsrätten i Göteborg.

Kommunens yttrande
Kommunen menar i sitt yttrande till Förvaltningsrätten att jag, Stefan Kärvling, och
Eva Lindgren tillsammans med övriga ledamöter och ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden har ett kollektivt ansvar för bristande planering, ledning, styrning,
uppföljning och kontroll när det gäller byggandet av Arena Vänersborg. Kommunen
menar vidare att det torde vara orimligt att en ledamot, dvs jag Stefan Kärvling,
konsekvent kan välja att inte delta i beslut och därmed hållas utanför ansvar.
Kommunen skriver ”Kärvling har efter kommunfullmäktiges beslut att uppföra Arena
Vänersborg, såsom nämndsledamot i barn- och ungdomsnämnden, valt att inte delta
i några beslut angående nämndens uppdrag att verkställa uppförandet av Arena
Vänersborg”. Kommunen hävdar för det tredje att en nämndledamot som är mycket
kritisk har att aktivt yrka på förändringar.
Jag hävdar fortfarande att kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2010 är felaktigt.
Jag skall i detta mitt yttrande förklara orsakerna till att jag inte anser att kommunens
yttrande ger anledning att ändra min bedömning. Dessutom har det tillkommit några
nya omständigheter sedan jag begärde laglighetsprövning av kommunfullmäktiges
beslut som jag också vill redogöra för.

Ett nej måste respekteras
Kommunen bortser i sitt yttrande helt från att jag röstade nej till beslutet att bygga en
arena och att Eva Lindgren inte hade tillfälle att rösta alls. Det är tydligen inte
relevant enligt kommunen. Kommunen skriver: ”Det är dock inte själva beslutet att
uppföra arenan som ligger till grund för beslutet att inte bevilja nämnden ansvarsfrihet
utan nämndens agerande vid verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.”

Att göra någon ansvarig för verkställandet av ett beslut som vederbörande varit mot
torde sakna motsvarighet i det allmänna rättsmedvetandet. Det innebär att ett nej inte
respekteras, att ett nej inte är ett nej. Nej:et saknar betydelse, det betraktas som ett
ja. Vilka ställningstaganden minoriteten än gör så saknar de betydelse, minoritetens
åsikter saknar värde. Du som tillhör minoriteten är ändå ansvarig för allt som
majoriteten vill och beslutar. Betyder det inte att det parti eller de partier som vinner
ett val borde få ALLA platser i en församling? Vad minoriteten än tycker och hur
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minoriteten än röstar så spelar det ju ingen roll, kritiska röster respekteras inte.
Behövs det då kritiska röster? Behövs det någon opposition?

Jag anser att det inte går att bortse från att jag röstade nej till arenan och att
Eva Lindgren inte fick rösta alls. I övrigt hänvisar jag till de dokument jag
tidigare har lämnat till Förvaltningsrätten där jag utvecklar innebörden av mitt
nej och Eva Lindgrens situation som ersättare i nämnden.

Tjänstemän och politiker
Kommunen anser att politiker i en nämnd har ansvar för planering, ledning, styrning,
uppföljning och kontroll vid verkställandet av beslut. Detta bör utvecklas eftersom det
är en mycket komplicerad fråga och det är inte givet att kommunen och
kommunfullmäktige har rätt.
Den svenska förvaltningen har som tradition en mycket självständig roll i förhållande
till politikerna. Myndigheterna har befogenheter att självständigt och utan ingripande
hantera det dagliga arbetet. Man brukar säga, och här citerar jag SKL (Sveriges
kommuner och Landsting) att ”en vanlig utgångspunkt när man fördelar uppdraget
och ansvaret är att skilja på vad och hur frågor”. Politikerna äger frågan ”vad” och
tjänstemännen frågan ”hur”.
I praktiken är det så här det går till. Politiker bestämmer visioner och mål samt de
ekonomiska ramarna, tjänstemännen verkställer. Självklart förutsätter detta att
politikerna har förtroende för att tjänstemännen följer de beslut som politikerna har
fattat.

Ibland krockar rollerna då det finns en gråzon vid politiskt laddade frågor. Det kan
vara svårt att skilja på ”vad” och ”hur”. I sådana lägen är det viktigt att politikers och
tjänstemäns roller diskuteras. Den diskussion vi har haft i Vänersborg har enligt min
uppfattning inte lett fram till någon klarhet.

Det finns ytterligare aspekter kring kommunens syn att politiker i en nämnd har
ansvar för planering, ledning, styrning, uppföljning och kontroll vid verkställandet av
beslut.
Politikerna i Barn- och ungdomsnämnden med undantag av presidiet är helt och
hållet fritidspolitiker, dvs det politiska arbetet utförs på fritiden. Politikerna har
begränsat med tid och möjligheter att hinna med, vilket tvingar oss att i flera fall lita
på tjänstemännen och deras beslutsunderlag. Det är bara de heltids-,
deltidsanställda eller arvoderade politiker som har ordentligt med tid att sätta sig in i
frågor, i det här fallet Barn- och ungdomsnämndens presidium och tillika
projektstyrelsen.
En annan aspekt är att de beslutsunderlag som tjänstemännen tar fram i stort sett
alltid speglar majoritetens önskemål. Oppositionens möjligheter att få
tjänstemannastöd för sina motförslag eller kritiska funderingar är i praktiken mycket
begränsad. Det kan väl konstateras att tjänstemannakåren är dimensionerad för
majoritetens behov, medan oppositionen sällan har tillgång till dessa resurser.

Frågorna ovan är så svåra och komplicerade att SKL enligt sin egen hemsida
(Projekt Demokrati och Styrning) just nu utarbetar en guide eller handledning om
dessa frågor ”utifrån forskningen och erfarenheter i kommuner”.
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När kommunfullmäktige i sitt beslut kräver av fritidspolitiker i Barn- och
ungdomsnämnden i allmänhet och minoriteten/oppositionen i synnerhet att de
har ett totalt ansvar för planering, ledning, styrning, uppföljning och kontroll
vid verkställandet av beslut så duger inte detta. Kommunen borde inte heller i
sitt yttrande så okritiskt hävda detta.

Projektstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden valde i augusti 2007 en projektstyrelse. Jag deltog inte i
detta beslut eftersom jag bara några månader tidigare, juni 2007, röstat nej i
kommunfullmäktige till att bygga en ny arena. Se vidare mina tidigare inlagor till
Förvaltningsrätten.
Vilken uppgift denna projektstyrelse hade i förhållandet politiker -
tjänstemän/förvaltning framgick inte av beslutet. Kanske var det tänkt att en
projektstyrelse som bestod av både politiker och tjänstemän på ett smidigt sätt skulle
överlappa gråzonen mellan ”vad” och ”hur”-frågor.
I Barn- och ungdomsnämndens protokoll formuleras beslutet om att välja en
Projektstyrelse på följande sätt:

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
1. Till projektstyrelse för projekt Sportcentrum Arena Vänersborg utses:
Barn- och ungdomsnämndens presidium, Barn- och ungdomschef Karl-Johan
Höjer, områdeschef Håkan Alfredsson samt chef Arena – Fritid Peter Nilsson.
Projektstyrelsen rapporterar löpande till Barn- och ungdomsnämnden.
2. Barn- och ungdomschefen är beslutsattestant och ordförande S Anders
Larsson är mottagningsattestant för de av kommunfullmäktige anslagna
investeringsmedlen om 10 miljoner kr.
3. Ordförande äger rätt att fatta erforderliga beslut rörande genomförandet
av projekt Sportcentrum Arena-Vänersborg i enlighet med KF:s beslut 2007-
06-20, § 71 (KS Dnr 2006/551).

Det kan konstateras att ordförande tilldelas en omfattande befogenhet i ”hur”-frågan.
Av punkt 3 ges ordförande, inte projektstyrelsen, en omfattande befogenhet att fatta
beslut.

När Barn- och ungdomsnämnden har utsett en projektstyrelse med dessa
befogenheter har eventuella svåra gränsområden mellan ”vad” och ”hur” hänskjutits
till projektstyrelsen. Vad blir då kvar för fritidspolitikerna i Barn- och
ungdomsnämnden? Så vitt jag förstår ingenting överhuvudtaget av ”hur”-frågan. I
varje fall inte mycket av det som kommunen skriver om ”planering, ledning, styrning,
uppföljning och kontroll”.

När Barn- och ungdomsnämnden har valt en projektstyrelse under ovanstående
premisser blir nämnden totalt beroende av Projektstyrelsen. All redovisning, all
information från förvaltningens och tjänstemännens sida sker till projektstyrelsen.
Barn- och ungdomsnämnden blir totalt beroende av vad projektstyrelsen, tillika
nämndens eget presidium, behagar informera resten av Barn- och ungdomsnämnden
om. Och vad som framgår av följande avsnitt är det inte mycket.

Barn- och ungdomsnämnden har inte beviljats ansvarsfrihet på grund av ”hur”-
frågan. Det är enligt min uppfattning ett orimligt beslut.
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Barn- och ungdomsnämnden 2009

Kommunen skriver i sitt yttrande till Förvaltningsrätten att det torde vara orimligt att
en ledamot, dvs jag Stefan Kärvling, konsekvent kan välja att inte delta i beslut och
därmed hållas utanför ansvar. Det är därför på sin plats att en gång för alla reda ut
vad som egentligen hände i Barn- och ungdomsnämnden under år 2009, det är för
det år Eva Lindgren och jag inte beviljades ansvarsfrihet. Därför tänker jag att här
återge utdrag från de officiella protokollen i alla frågor som rör Arena Vänersborg.
Eftersom de officiella protokollen inte alltför sällan är något kryptiska återger jag
också, i kursiv stil under underrubriken Mina kommentarer, mina egna kommentarer.
Mina kommentarer är hämtade från de mycket utförliga anteckningar som jag själv
för vid varje sammanträde. (Dessa anteckningar skickar jag efter varje sammanträde
ut till några av mina partivänner samt andra intresserade.) Mina kommentarer
återges i obearbetat skick med undantag för att jag har tagit bort alltför personliga
åsikter och omdömen.
(Utdrag från protokoll och kommentarer utgör sidorna 4 till och med sida 17 i denna
min skrivelse.)

Barn- och ungdomsnämnden 2009-02-23

Information från Ordförande

Informerar slutligen om att diskussioner pågår mellan Arena Vänersborgs projektstyrelse och IFK
Vänersborg angående Arena Vänersborg. dnr 2007/2 1

Barn- och ungdomsnämnden 2009-03-16

Yttrande till JO

JO, Riksdagens ombudsmän, har till Barn- och ungdomsnämnden översänt remiss med begäran om
utredning och yttrande, daterad 090219. Remissen avser den formella hanteringen av den rapport
från Öhrlings som inlämnades till Barn- och ungdomsnämnden under vecka 50 år 2008.
Kommunjuristen har på uppdrag av tillförordnad Barn- och ungdomschef varit behjälplig i upprättande
av yttrande i ärendet, daterat 090302.
Ordförande S Anders Larsson (S) deltog inte i handläggning och beslut av ärendet på grund av jäv.
Med anledning härav utsågs Barn- och ungdomsnämndens 1:e vice ordförande Andreas Vänerlöv (KD)
till ordförande under denna paragraf.
Yrkanden
1: vice ordförande yrkar:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att till JO- Riksdagens ombudsmän, översända förvaltningens
yttrande daterat 090302 angående den formella hanteringen av den rapport från Öhrlings som
inlämnades till Barn- och ungdomsnämnden under vecka 50 år 2008.
Stefan Kärvling (V) samt Göran Larsson (MP) yrkar avslag.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att till JO- Riksdagens ombudsmän, översända förvaltningens
yttrande daterat 090302 angående den formella hanteringen av den rapport från Öhrlings som
inlämnades till Barn- och ungdomsnämnden under vecka 50 år 2008.

Mina kommentarer:
Ordförande S Anders Larsson var med i diskussionen kring ärendet. I den paus som föregick
beslutsrundan frågade jag ordförande S Anders Larsson om han inte var jävig. Han försvann då för att
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ta kontakt med någon, jag vet inte vem. När han återkom förklarade han att han kunde vara jävig och
deltog inte i beslutsrundan. Om S Anders Larsson skulle ha varit med under diskussionen vet jag inte,
det torde föreligga jäv även här.
Det var en ganska hetsig diskussion på denna punkt. 1:e vice ordförande, tillika medlem i
Projektstyrelsen för Arenan, Andreas Vänerlöv sa under diskussionen bl a att han inte skulle delta i
omröstningen för att markera att dessa ständiga JO-anmälningar var ett elände som han kraftfullt ville
ta avstånd ifrån. Ordförande S Anders Larsson avbröt mig vid ett tillfälle när jag hade ordet och
kallade mig lögnare.

Information från ordförande

- Meddelar att ett avtal tecknats med IFK Vänersborg angående Arena Vänersborg.
Dnr 2007/21

Övriga frågor

Stefan Kärvling (V) ställer frågor till ordförande beträffande det avtal som ordförande undertecknat
med IFK Vänersborg angående Arena Vänersborg. Dnr 2007/2 1 - Ordförande svarar på frågorna.

Mina kommentarer:
Av mina frågor fick jag reda på att hela Projektstyrelsen står bakom avtalet, inkl Vänerlöv och
Marianne Karlsson. S Anders Larsson håller med om att avtalet är ”rörigt”. Han anser att det är ok
med ett avtal med enbart IFK. Avtalet är till delar sekretessbelagt. På min fråga fick jag reda på att
kommunjuristen kommit till slutsatsen att det är ok med sekretess i det här fallet och att sekretessen
begärdes av IFK.
Ang innehållet så kommenterade väl S Anders Larsson egentligen inget om hur man kan förhandla
bort en massa intäkter till kommunen. Detta trots att jag upprepade frågan. Han sa väl bara att det
står i fullmäktiges beslut att bandyn på något sätt ska ha en särställning i arenan.
S Anders sa ang reklamen att han inte ville springa i vägen för IFK och dess sponsorer.
På min fråga om IFK:s betalda medverkan i projektstyrelsen sa han att den var viktig för att få igång
ett framåtsyftande arbete. Vänerlöv inflikade också att ”IFK har kompetens”.

Barn- och ungdomsnämnden 2009-04-14

Beslut om rättelse av Barn- och ungdomsnämndens protokoll från den 16 mars
2009
Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 090316, §34, beslutade Barn- och ungdomsnämnden
om yttrande till JO angående dem formella hanteringen av den rapport från Öhrlings som inlämnades
till Barn- och ungdomsnänmden under vecka 50 år 2008.
Stefan Kärvling (V) tar upp fråga angående hur protokollet är formulerat beträffande ordförande S
Anders Larssons (S) anmälan av jäv.
I beskrivningen av ärendet står att: Ordförande S Anders Larsson (S) deltog inte i handläggning och
beslut av ärendet på grund av jäv. Med anledning härav utsågs Barn- och ungdomsnämndens 1:e vice
ordförande Andreas Vänerlöv (KD) till ordförande under denna paragraf.
Då S Anders Larsson (S) svarade på frågor i ärendet under det aktuella sammanträdet, samt även
tidigare deltagit i handläggning av ärendet, borde det i protokollet ej stå att S Anders Larsson (S) ej
deltog i handläggning av ärendet.
Vid dagens sammanträde deltog Ordförande S Anders Larsson (S) ej i beslut av ärendet på grund av
jäv. Med anledning härav utsågs Barn- och ungdomsnämndens 1:e vice ordförande Andreas Vänerlöv
(1(D) till ordförande under denna paragraf.
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar att rättelse sker av Barn- och ungdomsnämndens protokoll från
den 16 mars 2009, §34. I ärendebeskrivningen skall stå: Ordförande 5 Anders Larsson (S) deltog inte i
beslut av ärendet på grund av jäv.

Mina kommentarer:
Det var alltså jag som tog upp frågan om hur protokollet formulerades. Jag menade att protokollet var
felaktigt eftersom det står att ”ordförande S Anders Larsson (S) deltog inte i handläggning och beslut”
och ordförande faktiskt deltog i handläggningen. Det beslutades att ändra formuleringen i protokollet.

Information från ordförande och Tf förvaltningschefer

Ordförande

Informerar om att invigning av Arena-Vänersborg kommer att ske 24 september 2009.
Dnr 2007/21

Övriga frågor
Christer Thobiasson (M) ställer fråga till ordförande beträffande den avsiktsförklaring som skrevs med
IFK Vänersborg; -När kommer de tre kontrakt som omnämns att presenteras för nämnden för
godkännande eller kommer dessa inte att behandlas politiskt i nämnden?
- Ordförande svarar att nämnda kontrakt kommer att behandlas av Barn- och ungdomsnämnden.

Stefan Kärvling (V) ställer fråga angående uttalande i media av marknadskoordinator Stefan Leijon
beträffande hur marknadsföring av Arena-Vänersborg sker, och till vilka grupper.
- Ordförande svarar att svar på frågan ges vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 090518.

Mina kommentarer:
Jag ställde två frågor utifrån en artikel i TTELA.
1. ”Det känns roligt med tanke på att vi inte marknadsfört oss så mycket ännu säger Stefan
Leijon.”
Jag undrade vad Stefan Leijon då har sysslat med? Han är ju marknadskoordinator, varför
har han inte arbetat som en sådan? På kommundagen den 13 jan sa han, att han har
informerat 60 gånger bland pensionsföreningar och annat. Jag undrade varför. De som han
informerar på betald arbetstid är väl inga som tänker hyra arenan? Och varför informera om
något som ändå är ett faktum?
2. ”Vi kommer inte att kunna ta ut så höga hyror i början.” säger Leijon.
Jag undrade vem som har bestämt detta, vad detta innebär och om hyran är noll.
Ordförande S Anders Larsson svarade alltså inte på frågorna eller kommenterade dem utan
sa att Stefan Leijon ska bjudas in på nästa sammanträde.

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-18

Delårsrapport med helårsprognos april 2009
Enligt anvisningar från kommunstyrelsen skall nämnderna upprätta uppföljning och prognos vid två
tillfallen under året; 30 april och 31 augusti. Denna uppföljning med prognos skall innehålla
Verksamhetsbeskrivning, målavstämning och nyckeltal, åtgärder, ekonomi och investeringar.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat budgetuppföljning för barn- och ungdomsnämnden per
den 30 april 2009, prognos för 2009, beskrivning hur verksamheterna uppfyller uppsatta mål,
uppgifter om nyckeltal för verksamheterna, förslag till åtgärder samt en tablå över investeringarna.
Beredningens förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
- att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 30 april 2009 och helårsprognos samt
åtgärdsprogram för barn- och ungdomsnämnden samt överlämna denna till ekonomikontoret.
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Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.

Christer Thobiasson (M) yrkar på följande tillägg:
Samt att påtala vikten av att nämnden under hösten kommer att ligga i balans och att nämnden inte
har några möjligheter att undvika prognostiserat underskott.
Ordförande ställer yrkandena proposition och finner att Barn- och ungdomsnämnden beslutat enligt
ordförandes yrkande.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar:
- att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 30 april 2009 och helårsprognos samt
åtgärdsprogram för barn- och ungdomsnämnden samt överlämna denna till ekonomikontoret.
Stefan Kärvling (V) deltager ej i beslutet

Mina kommentarer:
Jag bad om en förklaring på att det i papperen står ang Arena Vänersborg: ”Gjorda prognoser pekar
på ett överskridande av investeringsbudgeten med ca 30 MKr”. Jag fick inget riktigt svar, men sen sa
jag att jag förutsatte att Barn- och ungdomsnämnden får 100% av kostnaderna för Arenan av KF/KS.
Då sa S Anders Larsson: ”Kan inte svara på om Barn- och ungdomsnämnden får 100%
kostnadstäckning för Arenan”.

Information från ordförande

- Svar på fråga ställd vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 090414, §55 av Stefan Kärvling
(V), angående uttalande i media av marknadskoordinator Stefan Leijon beträffande hur
marknadsföring av Arena-Vänersborg sker, och till vilka grupper.
Ordförande överlämnar ordet till 1:e vice ordförande Andreas Vänerlöv (KD), tillikaså medlem i
projektstyrelsen för Arena Vänersborg, som redogör för hur marknadsföringsgruppen och
marknadskoordinator Stefan Lejon har marknadsfört Arena Vänersborg.

Mina kommentarer:
Förra mötet ställde jag några frågor utifrån en TTELA-intervju med Stefan Leijon. Då sa S Anders att
Leijon skulle komma idag och besvara frågorna. Det gjorde han inte. I stället gjorde Vänerlöv det.
Vänerlöv är ju tydligen ansvarig för marknadsföringsgruppen…
Leijon har haft en väldig massa arbete, allt enligt Vänerlöv, med marknadsplaner, vad ska vi sälja?,
Vänersborg som evenemangsstad, marknadsföringsmaterial osv osv. Och pga all negativ publicitet
kring arenan har Leijon varit tvungen att informera vänersborgarna om densamma. Tråkigt men
nödvändigt tyckte Vänerlöv. ”Utanför Vänersborg har vi inte hunnit med så mycket” fyllde Håkan
Alfredsson i. Han är ju också medlem i marknadsföringsgruppen.
Jag frågade också om hyror. Leijon sa ju i TTELA ”Vi kommer inte att kunna ta ut så höga hyror i
början.” Det pågår en diskussion i gruppen om hur vi ska hyressätta arenan sa Vänerlöv. Håkan
fortsatte ”Under en inkörningsperiod är lokalhyran med som en del i förhandlingen. Locka stora
aktörer kostar.”
Jag frågade konkret. ”Hur mycket betalar t ex West Coast Motorshow i hyra?” Håkan visste inte.
Vänerlöv visste inte. S Anders visste inte. Kanske Leijon vet. Ja, Leijon vet nog! Fråga Leijon fick jag
till svar.
Jag frågade också om frågan om kontrakten med IFK skulle till BUN. ”Självklart” sa S Anders Larsson.
Jag sa att Stig Bertilsson hade en annan åsikt om ”ramavtalet.” Vi har ofta olika åsikter sa S Anders.
Kerstin Andersson (FP) frågade S Anders om det finns fler sponsorer. ”Det får du inte fråga om” sa S
Anders. Och sa inget mer.
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Barn- och ungdomsnämnden 2009-09-14

Information

Chef Arena- Fritid Peter Nilson
Informerar i ärendet Taxor för uthyrning av lokaler, Arena Vänersborg, se §92.

Delårsrapport med helårsprognos augusti 2009

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås beslutar att godkänna upprättad
budgetuppföljning per den 31 augusti 2009 och helårsprognos samt åtgärdsprogram
för barn- och ungdomsnämnden samt överlämna denna till ekonomikontoret
Stefan Kärvling (V) deltager ej i beslutet

Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från Lena E Wendel (M) och Kerstin Andersson (FP):
Vi saknar åtgärder med hänvisning till att investeringsbudgeten dras över med 94 miljoner.

Mina kommentarer:
I mitt ursprungliga yrkande hade jag ett krav på att Projektstyrelsen skulle entledigas. Jag lade aldrig
fram yrkandet i nämnden, eftersom (M) fick igenom en ny punkt på dagordningen - en punkt och ett
yrkande att Projektstyrelsen ska avgå.
Jag förde fram att Barn- och ungdomsnämnden bör göra en framställan om mer pengar för
fördyringen av arenan. Då svarade S Anders Larsson att det såg att han inte som omöjligt, utan
tvärtom - men att vi först skulle få en ”sluträkning” på arenan först så vi visste hur mycket pengar det
handlade om. Då tyckte jag att jag kunde stryka detta ur mitt yrkande också. Så länge. Det fanns ju
ingen anledning när han höll med mig.
Enligt prognos blir nämndens underskott -8,3 miljoner. S Anders kommenterade detta och sa att
nämnden inte har några som helst möjligheter att nå en budget i balans (+-0) förrän hösten 2011.
Jag frågade då om detta betyder att KF har tagit en budget som vi i förväg vet inte håller! Då svarade
S Anders: ”Rätt resonerat..!” Jag upprepade vad han sa och han stod vid det!!! Vidare menade
Mariette (ekonom) att arenans fördyring inte skulle medföra några olägenheter innevarande år.

Taxor för uthyrning av lokaler, Arena Vänersborg
Enhetschefen för Arena Fritid har upprättat förslag till uthyrningsvillkor för Arena Vänersborg.
Uthyrningsvillkoren reglerar uthyrning av entréplan, Arenahallen ispist / betongpist och viss utrustning
som ej ingår i uthyrningspriset. Arenahallen anger cirkapriser, vilka är förhandlingsbara vid olika
arrangemang.
Tjänsteutlåtande med förslag till beslut finnes, daterat 090828, med bifogat dokument
Uthyrningsvillkor Arena Vänersborg, daterat 090902.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Barn- och ungdomsförvaltningen.

Mina kommentarer:
Vänerlöv nämnde, på en fråga från Christer Thobiasson (M), att andrahandsuthyrning var ett sätt att
stärka klubbarnas ekonomi.
Jag redogjorde för min syn, att när man ska fastställa storleken på de taxor som gäller vid uthyrning
av en lokal, i detta fall Arena Vänersborg, bör det vara grundläggande att utgå från kostnaden av
lokalen ifråga. Jag redovisade mina lekmannaberäkningar.
Vänerlöv kommenterade att kommunen redan nu subventionerar hyran till alla föreningar typ i
Idrottshuset mm.
S Anders Larsson yrkade återremiss.
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Information från ordförande om Arena Vänersborg
Ordförande informerar om aktuell ekonomisk situation vad beträffande Arena Vänersborg. Redogör för
vilken information har erhållit och vid vilka tidpunkter. I juni 2009 har han erhållit information om att
slutkostnadsprognosen för Arena- Vänerborg är 188 miljoner kronor. Den 19 augusti erhåller han ny
slutkostnadsprognos på 234 miljoner kronor. Den 17 september skall möte hållas med WSP:s ledning
med förhoppning om att få svar på hur den utökade kostnaden kunnat uppstå. Utredning får utvisa
vad som har hänt, ordförande menar att kommunen ej kan acceptera situationen.

Mina kommentarer:
Projektstyrelsen, dvs S Anders Larsson, Andreas Vänerlöv och Marianne Karlsson, redogjorde för sin
syn.
Några kommentarer från debatten:
Alla fakturor har gått via kommunen. (Mariette, ekon)
Eftersom allt över 20.000 kr ska attesteras av nämndens ordförande enligt direktiv från
kommunstyrelsens ordförande Ljunggren har S Anders Larsson attesterat! Tydligen har även Peter
Nilsson, ordförande Arena Fritid, och Kent Javette, förvaltningschef, attesterat, men S Anders har haft
”sista ordet”.
Jag hävdade att det var svårt för Projektstyrelsen att komma undan ansvar om det var S Anders
Larsson som attesterade alla fakturor, att Projektstyrelsen borde kollat beställningar och
upphandlingar.
Vänerlöd (KD): ”Min roll..vi är lekmän..köper WSP…WSP tar på sig uppdraget..de kan inte skylla på
snäv tidsram, för låg budgetreserv…234 milj svårt att begripa… i min värld blev 176 milj direkt 234…
Skjut gärna…men vi har just nu ingen klar bild…vi vet inte vem som har ansvaret…tar billiga
poäng…gagnar inte projektet… gagnar inte vänersborgarna…gagnar inte politiken…vinna valet på
det…nu är jag personlig Christer.” Han avslutade ”Svårt att se att projektstyrelsen har ansvar.”
Christer Thobiasson (M): ”Projektstyrelsen har inte skött det som ni är ålagda att göra.”
Marianne Karlsson (C): ”Jag kom med bara för att jag är med i presidiet.”
Andreas Vänerlöv: Vi, dvs Projektstyrelsen, har haft 33 protokollförda möten.

Skrivelse angående projektstyrelse Arena Vänersborg och byggandet av Arenan

Christer Thobiasson (M) och Lena Eckerbom (M) har till dagens sammanträde inkommit med skrivelse
daterat 090914, i vilken de bland annat yrkar på att Barn- och ungdomsnämndens beslut 070827 §
116, angående projektstyrelse, upphävs och att projektstyrelsen därmed entledigas. Moderaterna
yrkar vidare på att Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att ansvaret
för slutförandet av projekt Arena Vänersborg överlämnas till kommunstyrelsen samt i avvaktan på
kommunfullmäktiges beslut låta kommunstyrelsen omgående överta ansvaret för projektet.
Stefan Kärvling (V) ställer sig bakom Christer Thobiassons (M) och Lena Eckerboms (M) skrivelse.

Barn- och ungdomsnämnden behandling av ärendet .
Ordförande frågar Barn- och ungdomsnämnden om ärendet skall behandlas i dag eller hänvisas till
presidiet. Ordförande finner att Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet skall hänvisas till
presidiet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att hänvisa ärendet om Skrivelse angående projektstyrelse
Arena Vänersborg och byggandet av Arenan, till presidiet.

Övriga frågor
Christer Thobiasson (M) ställer följande fråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande:
På Barn- och ungdomsnämndens möte den 14 april i år efterlyste jag de 3 avtalen som skulle tecknas
med IFK Vänersborg som en följd av den avsiktsförklaring som är träffad. Ordförande svarade då att
nämnda kontrakt kommer att behandlas av Barn- och ungdomsnämnden. Min fråga är nu 5 månader
efter vem sköter förhandlingarna med IFK Vänersborg och när kommer avtalen upp för beslut i BUN?
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Ordförande svarar att chefen för Arena- Fritid, Peter Nilsson, sköter förhandlingarna. Kontrakten
kommer att behandlas av BUN så snart all administration kring kontrakten är till fullo.

Christer Thobiasson (M) ställer följande fråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande:
I samband med premiäranvändningen av Arena Vänersborg anordnades en motormässa. Vad var
kostnaderna för att denna mässa kunde genomföras? Det ryktas bl.a om att byggnadsarbetarna fick
betalt trots att man ej kunde arbeta när mässan pågick, vidare går rykten om icke seriösa utställare
under mässan. Hur mycket betalades av arrangören i hyra till kommunen. Hur mycket bidrog
kommunen med ekonomiskt i samband med marknadsföringen av motormässan. Vill du besvara dessa
frågor nu eller återkomma.
- Ordförande ber att få återkomma med svar på frågan.

Christer Thobiasson (M) ställer följande fråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande:
Den 18 mars 2008 tillskrev moderaten Gunnar Lidell kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ang.
projektet "Arena Vänersborg" där han föreslog två saker dels ville han att man skulle göra halt i
projektet och dels att man skulle redovisa extern finansiärer. Denna skrivelse överlämnades den 7
april 2008 till Barn- och ungdomsnämnden och diariefördes. Mina frågor är varför denna skrivelse ej
tagits upp på BUN:s dagordning såsom varande huvudansvarig för projektet och har densamma
behandlats av projektstyrelsen och protokollförts där.
- Ordförande beslutar att besvara frågan vid nästkommande sammanträde.

Stefan Kärvling (V) ställer följande fråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande:
Hur mycket beräknas invigningen av Arena Vänersborgs kosta inkluderat allkonstverket Drömläge?
- Ordförande ber att få återkomma med svar på frågan.
Fredrik Ahola (5) ställer följande fråga:
Kommer Barn- och ungdomsnämndens ledamöter och ersättare att få gratisbiljetter till invigningen av
Arena inkluderat allkonstverket Drömläge?
Förvaltningschefen tar med sig frågan.

Stefan Kärvling (V) ställer följande fråga:
Vilka ingår i projektstyrelsen för Arena Vänersborg? - 1:e vice ordförande besvarar frågan.

Mina kommentarer:
Jag frågade med anledning av en artikel i TTELA. Andreas Vänerlöv redogjorde för detta - det var
precis som nämnden beslutade en gång i tiden. ”Det är inte min bild” säger då S Anders. Sen sa han
inget mer. Då sa Kerstin Andersson (FP): ”Ni båda sitter i Projektstyrelsen och så är ni inte överens
om vilka andra som gör det?!” Vänerlöv bröt S Anders Larsson och svarade som det står i beslutet
som togs 2007. S Anders sa inget. Stefan Leijon som frågan egentligen handlar om har ibland inkallats
till sammanträdena som ”expert”, sa Vänerlöv. Hur ofta eller om han varit där varenda gång kan vi ju
inte veta tänker jag - protokollen och därmed deltagarna är ju inte offentliga…

Barn- och ungdomsnämnden 2009-10-12

Taxor för uthyrning av lokaler, Arena Vänersborg

Enhetschefen för Arena-Fritid har upprättat förslag till Taxor för uthyrning av Arena Vänersborg. En
arbetsgrupp från Arena Vänersborgs projektstyrelse har tagit fram förslag till taxor genom att göra
jämförelser med liknande anläggningar i andra kommuner samt med egna anläggningar såsom den
gamla bandyarenan.
Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 090914 §92 behandlades ärendet, varpå beslut
fattades om återremittering av ärendet.
Barn- och ungdomsförvaltningen har berett ärendet ytterligare, tjänsteutlåtande med förslag till beslut
finnes, daterat 090928, med bifogat dokument Taxor för uthyrning av Arena Vänersborg, daterat
090930.
Barn- och ungdomsnämndens behandling av ärendet:
Yrkanden
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Ordförande yrkar:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till Taxor för uthyrning av Arena
Vänersborg.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare att Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Taxor
för uthyrning av Arena Vänersborg.
Christer Thobiasson (M) lägger följande tilläggsyrkande från Moderaterna:
att taxan för Arena likväl som övriga taxor som tillhör Arena Fritid varje år blir föremål för prövning i
budgetsammanhang
samt att nämnden dessutom vid halvårsskiftet 2010 erhåller dels en redovisning över erhållna intäkter
avseende Arenan för år 2009 samt en kalkyl för 2010.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till Taxor för uthyrning av Arena
Vänersborg.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare att Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Taxor
för uthyrning av Arena Vänersborg.

Allmänna villkor för uthyrning av Arena Vänersborg
Enhetschefen för Arena Fritid har i samverkan med kanslichef och kommunjurist upprättat förslag till
Allmänna villkor för Arena Vänersborg.
De allmänna villkoren reglerar beställning, avbeställning, betalning, ansvar för egendom/vållande av
skada samt tvister.
Tjänsteutlåtande finnes, daterat 090928.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till Allmänna villkor för Arena
Vänersborg.

Skrivelse angående projektstyrelse Arena Vänersborg och byggandet av Arenan
Christer Thobiasson (M) och Lena Eckerbom Wendel (M) inkom vid Barn- och ungdomsnämndens
sammanträde 090914, med en skrivelse i vilken de bland annat yrkar på att Barn- och
ungdomsnämndens beslut 070827 § 116, angående projektstyrelse, upphävs och att projektstyrelsen
därmed entledigas. Moderaterna yrkar vidare på att Barn- och ungdomsnämnden ska hemställa hos
kommunfullmäktige om
att ansvaret för slutförandet av projektet Arena Vänersborg överlämnas till kommunstyrelsen som i
avvaktan på att kommunfullmäktiges beslut ska låta kommunstyrelsen omgående överta ansvaret för
projektet.
Stefan Kärvling (V) ställde sig bakom Christer Thobiassons (M) och Lena Eckerbom Wendels (M)
skrivelse.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 090914 §99, att hänvisa skrivelsen till presidiet, varpå
ordförande vid presidiet 090928 beslutade att återföra skrivelsen till Barn- och ungdomsnämnden.
Ordförande S Anders Larsson (S) samt 1:e vice ordförande Andreas Vänerlöv (KD) deltager ej i
beslutet på grund av jäv. Barn- och ungdomsnämnden justerar röstlängd och beslutar utse Sonja
Westberg (S) till ordförande.

Barn- och ungdomsnämndens behandling av ärendet:
Yrkanden
Ordförande Sonja Westberg (S) yrkar avslag på skrivelsens förslag.
Christer Thobiasson (M) och Lena Eckerbom Wendel (M) yrkar bifall till skrivelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att Barn- och ungdomsnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.

Omröstning
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå skrivelsens förslag.
Protokollsanteckning från Kerstin Andersson (FP)
Jag anser att projektstyrelsen skall kvarstå, men eftersom S Anders Larsson tänker avgå, vill jag att
han skall finnas till förfogande, för ett eventuellt ansvarstagande.

Reservation
Christer Thobiasson (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Stefan Kärvling (V) och Eva Lindgren (V)
reserverar sig med hänvisning till Christer Thobiasson (M) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse.

Övriga frågor
Christer Thobiasson (M) ställer följande fråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande:
Det har kommit till min kännedom att man från föreningslivet ej är tillfreds med fördelning av tider i
Arenan när det gäller ungdomsverksamheten. Det påstås att IFK Vänersborg har för mycket tid i
förhållande till antalet ungdomar och att Vargön resp Blåsut får för lite tider trots att dessa har
bredare ungdomsverksamhet. Dessutom så lär man ha sena kvällstider för ungdomar i 9-10 årsåldern.
Min fråga är stämmer detta och i så fall behövs politiska riktlinjer?
-ordförande hänvisar frågan till Barn- och ungdomsnämndens presidium.

Stefan Kärvling (V) ställer följande frågor till förvaltningschef Kent Javette:
Hur många projektstyrelsemötesprotokoll för Arena Vänersborg finns det
Var är dessa förvarade?
Har Barn- och ungdomsnämndens ledamöter tillgång till dessa?
Har kommunens revisorer tillgång till dessa?
Stefan Kärvling (V) ställer följande frågor till ordförande S Anders Larsson:
Hur många byggmötesprotokoll för Arena Vänersborg finns det?
Var är dessa förvarade?
Har projektstyrelsegruppen tillgång till dessa?
Har Barn- och ungdomsnämndens ledamöter tillgång till dessa?
Har kommunens revisorer tillgång till dessa?
Blir svaret på fråga 3 eller 8 ett JA begär jag att omedelbart få tillgång till dessa. Jag vill påminna om
att enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden aug 2007 skulle projektstyrelsen löpande rapportera till
Barn- och ungdomsnämnden.
- Ordförande svarar på samtliga frågor ställda av Stefan Kärvling (V). - Stefan Kärvling (V) förklarar
sig nöjd med svaret

Mina kommentarer:
Jag ställde en del frågor på dagens möte…
1. Hur många projektstyrelsemötesprotokoll för Arena Vänersborg finns det?

4 (fyra) diarieförda.
2. Var är dessa förvarade?

De finns i Gunnel Jendes rum
3. Har Barn- och ungdomsnämndens ledamöter tillgång till dessa?

Nej.
4. Har kommunens revisorer tillgång till dessa?

Ja.
5. Hur många byggmötesprotokoll för Arena Vänersborg finns det?

33-34 st
6. Var är dessa förvarade?

Vet ej. I någon burk. (Han sa faktiskt så, ”burk”. Menade väl dator antar jag.)
7. Har projektstyrelsegruppen tillgång till dessa?

Njaaaäää. De har inte frågat.
8. Har Barn- och ungdomsnämndens ledamöter tillgång till dessa?

Ja, om de vill. Men vi har dom inte. Det är WSP som har dom och om de vill lämna ut
dem vet jag inte. De kanske har andra regler.
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9. Har kommunens revisorer tillgång till dessa?
Nej.

Notera dessa helt osannolika svar. Jag vägras grundläggande information!
Jag noterar också att Vänerlöv sa att det fanns 33-34 projektstyrelseprotokoll vid förra sammanträdet
med Barn- och ungdomsnämnden. Nu pratar förvaltningschef Javette om fyra medan S Anders
Larsson pratar om byggmötesprotokoll.

Barn- och ungdomsnämnden 2009-11-09

Hyreskontrakt för lokaler Arena Vänersborg
Vid planering och byggnation av Arena Vänersborg har hänsyn tagits till att Arenan ska innehålla
kontors- och kanslilokaler, restaurang och café samt ett antal loger. Kommunens ambition har hela
tiden varit att efter färdigställandet hyra ut större delen av dessa lokaler. All uthyrning av lokaler ska
regleras i hyreskontrakt.
I tjänsteutlåtande daterat 091104, föreslås Barn- och ungdomsnämnden att uppdra åt ordförande och
förvaltningschef att teckna hyreskontrakt med IFK Vänersborg avseende kontors- och kanslilokaler,
lokaler för restaurang och café, samt för loger.
Ärendet utgår.

Mina kommentarer:
Håkan Alfredsson och Peter Nilson höll i föredragningen. Nilson sa att juristen Andreas Billock
godkänt avtalen, men det fanns inte skriftligt på det. Vi har frågat andra restaurangägare om de ville
driva restaurangen i Arenan, men det fanns inget intresse sa han vidare. Lena Eckerbom Wendel (M)
frågade om de hade annonserat, frågat folk utanför kommunen etc. ”Nä” sa Nilson. Vi har pratat med
andra klubbar, fortsatte Nilson. ”De verkar nöjda.” De kom in sent.
Nilson sa till och med i ett ganska sent läge i debatten: ”Ni får ha synpunkter. Men det står det det
står.”
Oppositionen stod samlad i sin kritik mot avtalsförslagen. Det var dåliga förslag. Vi undrade om de var
lagliga, har man uppfyllt lagen om offentlig upphandling, vad säger Kommunallagen osv?
Faktauppgifter saknas i materialet; det står inget om lokalytorna (kontoren och kanslilokalerna uppgår
till 240 m

2
sa Nilson, 30 min efter att jag påpekat att det inte ens ur ritningarna gick att avläsa hur stor

yta dessa hade. Varför skriver ni inte det då? undrade jag), om marknadspriser jämfört med avtalets
priser, osv.
Det finns hur många brister som helst i texten och dessutom var själva bakgrundsmaterialet
ofullständigt. Vi höll nog på bortåt en timme.
Jag frågade också vem som beslutar. Det är Barn- och ungdomsnämnden. Frågan stannar här var
beskedet. Den ska inte vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Marie Dahlin (S) - Barn- och ungdomsnämndens nye ordförande - sa hela tiden ”Jag litar på
tjänstemännen. Det får inte vara avtalslöst.” Inget i sak! Inget. Vänerlöf försökte bemöta vissa saker,
t ex Scandinavium och arenan är inte samma sak, avtalen med IFK var nödvändiga, för att det var
svårt att få rulle på en verksamhet, IFK spelar i Elitserien och sätter Vänersborg på kartan, avtalen är
ett sätt att stärka IFK. Jag påminde honom om att hans uppgift är att värna kommuninvånarnas och
skattebetalarnas intressen, inte IFK:s. Kommer inte ihåg att han kommenterade detta.
Ny för dagen i nämnden var Kenneth Borgmalm (S). Han yttrade sig! Han började med att säga att
han satt i IFK:s styrelse!!! Han ville få oss att förstå att dessa avtal var ett vågspel för IFK. Det kunde
gå åt skogen… Intressant att han deltog i diskussionen. (Han var dock ersättare utan rösträtt.)
Jag frågade om den andra våningen av Arenaentrén. I den utredning som låg framme när beslutet
klubbades i kommunfullmäktige fanns en entré med enbart bottenplan. Nu finns det också en andra
våning av Arenaentrén. Hur har detta kunnat ske utan beslut? Hur mycket extra kostade detta? ”Nej!
Nej” sa Vänerlöf. Så var det inte. Jag hade missuppfattat. Vad jag förstod så höll Peter Nilson med
Vänerlöv.
I slutet tog vi upp tidsaspekten, dvs att tiden från det vi fick handlingarna tills beslutet skulle tas. Vi
menade att tiden var alldeles för kort. Vi hann ju inte ens med några möten med våra partivänner. Jag
menade också att vi i V faktiskt inte hade någon ”inside information”, inga som var involverade och
därmed experter på området. Som de andra partierna har. Vi får leta i diarierna efter fakta. Jag
avslutade med att det faktiskt är viktigt ur demokratisk synpunkt att vi får mer tid.
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När vi bröt och var på väg till gruppöverläggningar sa Marie Dahlin att - hon drog tillbaka förslaget!!!
Inget beslut idag alltså!! (Litade hon trots allt inte på tjänstemännen?)

Entledigande av projektstyrelse för projekt Sportcentrum Arena Vänersborg
Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 070827 § 116, behandlades ärendet Genomförande
av sportcentrum Arena Vänersborg. Beslut fattades om att till projektstyrelse för projekt Sportcentrum
Arena Vänersborg utse: Barn- och ungdomsnämndens presidium, Barn- och ungdomschef Karl-Johan
Höjer, områdeschef Håkan Alfredsson samt chef Arena – Fritid Peter Nilsson.
I tjänsteutlåtande daterat 091020, beskrivs att vid projektstyrelsens senaste sammanträde i oktober
2009, diskuterades vilka arbeten som kvarstår vid Arena Vänerborg, innan projektet anses avslutat
och övergår i permanent form. Projektstyrelsen anser sig ha slutfört sitt arbete och hemställer hos
Barn- och ungdomsnämnden om att bli entledigande från sitt uppdrag av Barn- och
ungdomsnämnden.
1:e vice ordförande Andreas Vänerlöv (KD) samt 2:e vice ordförande Marianne Karlsson (C) deltager
ej i beslutet på grund av jäv.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att entlediga projektstyrelsen för projekt Sportcentrum Arena
Vänersborg efter att ordförande och förvaltningschef tagit del av projektstyrelsens avrapportering av
projektet.

Mina kommentarer:
Samtliga partier utom S+C argumenterade för ett avslag på det liggande förslaget. Kontentan var att
projektstyrelsen inte kunde entledigas förrän en slutrapport hade lämnats. Får en grupp ett uppdrag
ska gruppen lämna en slutrapport. Sedan bestämmer uppdragsgivaren om uppdraget är slutfört. Typ.
Jag höll med detta. Jag undrade också över vem som skulle ta över efter projektstyrelsen. Uppdraget
är ju uppenbarligen inte slutfört. Fortfarande är Arenan inte klar, den är inte ens färdigbyggd. Avtalen
är inte klara. Betalningarna är inte klara.
Och att nämnden skulle överta projektstyrelsens uppgift är ju absurt. Vi känner ju inte till projektet,
handlingar är inte offentliga, man har inte presenterat protokollen från byggmötena, och inte ens i
dag känner vi till slutkostnaden.
Ordförande Marie Dahlin (S) tyckte att uppdraget var slutfört. Arenan står ju där.
Efter ytterligare diskussionerna där oppositionen stod ”som en man” ändrade sig Marie Dahlin.
”Självklart att varje projekt ska lämna en slutrapport” sa hon.
Omröstningen blev en liten kompromiss. Projektstyrelsen skulle bli entledigad när den lämnade en
slutrapport till nämndens ordförande och Javette. Jag undrade om inte nämndens borde få
slutrapporten. Det räckte så här tyckte M, FP och S. Då tyckte jag att ok då.

Övriga frågor

* Stefan Kärvling (V) ställer fråga till ordförande om hur marknadsföring av Arena Vänersborg
finansieras.
- Ordförande återkommer med svar.

Mina kommentarer:
Jag frågade om vad all reklam för arenan kostade, nu senast i Vänersborgaren, och vem som betalar
kostnaderna. Reklamen vänder ju sig till vanlig kommuninvånare och har ju bara som syfte att berätta
vad bra arenan är. Ser inte folk detta själva?
Vänerlöv visste inte. Det fanns nog 400.000 kr avsatta till marknadsföring. Jag sa att de pengarna
måste vara slut för länge sedan. Nä, han visste inte.
Marie skulle svara på nästa sammanträde.
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Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-07

Hyreskontrakt avseende lokaler Arena Vänersborg

Vid planering och byggnation av Arena Vänersborg har hänsyn tagits till att Arenan ska innehålla
kontors- och kanslilokaler, restaurang och café samt ett antal loger. Kommunens ambition har hela
tiden varit att efter färdigställandet hyra ut större delen av dessa lokaler.
Barn- och ungdomsnämnden har upprättat tjänsteutlåtande i ärendet, daterat 091125 med
bedömning och förslag till beslut.
Avtalen har granskats av Vänersborgs kommuns jurist, yttrande finnes daterat 091124.

Yrkanden.
Ordförande yrkar:
Barn och ungdomsnämnden beslutar att ge nämndens ordförande och förvaltningschefen uppdraget
att med beaktande av tjänsteutlåtande daterat 091125, teckna hyreskontrakt med IFK Vänersborg
enligt följande:
Hyra per kvadratmeter förs in i kontrakten, Barn- och ungdomsförvaltningen tecknar avtalen,
ändringarna meddelas IFK Vänersborg.
Kontors- och kanslilokaler enligt hyreskontrakt nr 1, daterat 091104
Lokaler för restaurang och Café enligt hyreskontrakt nr 2, daterat 091104 2. Loger, 11 st enligt
hyreskontrakt nr 3, daterat 091104

Stefan Kärvling (V) yrkar:
Jag yrkar återremiss.
Avtalen måste i grunden omförhandlas och skrivas om.
Vänsterpartiet vänder sig egentligen mot hela den process som föregått dessa förslag till avtal. Som
exempel på några punkter som måste förändras kan nämnas:
Kommunen bör hyra ut ex loger och restaurang själv och inte gå via IFK Vbg
Kommunen måste följa likabehandlingsprincipen när avtal upprättas. Hyresrabatterna för IFK Vbg är
för stor.
Indexregleringen bör starta efter 1 år.
Kommunen måste i möjligaste mån eftersträva marknadsmässiga hyror.
Avtalen måste utformas på ett sånt sätt att hyreslagen efterföljs.

Lena Eckerbom Wendel CM) och Christer Thobiasson (M) yrkar: Moderaterna föreslår BUN besluta
att under förutsättning att nya kontrakt upprättas där det klart framgår:
förhyrda ytor
Barn- och Ungdomsnämnden är avtalspart
att kontrakten indexregleras med början 2010-10-01
samt att övriga påpekanden från kommunjurist Andreas Billock beaktas
uppdraga till ordföranden att underteckna kontrakten
Kerstin Andersson (FP) yrkar:
Avtalen borde göras mer affärsmässiga då de också ger möjlighet till goda inkomster.
Hyressubventionen är alldeles för omfattande.
I första hand yrkar jag på återremiss och omarbetning av avtalen med mindre hyresrabatter samt
specificerade lokalytor inskrivna i avtalet.
Om mitt förslag faller yrkar jag på avslag

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar att ge nämndens ordförande och förvaltningschefen uppdraget
att med beaktande av tjänsteutlåtande daterat 091125, teckna hyreskontrakt med IFK Vänersborg
enligt följande:
1. Hyra per kvadratmeter förs in i kontrakten, Barn- och ungdomsförvaltningen är avtalspart
2. Kontors- och kanslilokaler enligt hyreskontrakt nr 1, daterat 091104
4. Lokaler för restaurang och Café enligt hyreskontrakt nr 2, daterat 091104
3. Loger, 11 st enligt hyreskontrakt nr 3, daterat 091104
Noteras att ersättare Kenneth Borgmalm (S) ej deltager vid ärendets beslutsprocess.
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Reservationer:
Stefan Kärvling (V) inlämnar reservation enligt bilaga 1.
Kerstin Andersson (FP) inlämnar följande reservation:
Jag reserverar mej mot beslutet på grund av den stora och omfattande subvention som ges till IFK
Vänersborg i hyreskontrakt av kontors- och kanslilokaler samt för restaurang, café och loger.
När en hyresgäst får tillgång till affärsmässig och inkomstbringande verksamhet, borde man i högre
grad betala för lokalerna. Nu ges istället hyresnedsättningar med 443.000kr/år.
Jag har flera gånger under byggandet av Arenan efterfrågat kostnader för bygget och ej kunnat fått
besked. Majoriteten S+C måste väl ändå inse att inkomstförstärkningar av alla slag måste till när
bygget av Arenan fördyras med 100 miljoner.
Kommunens jurist påtalar vikten av att man följer likabehandlingsprincipen och inte endast gynnar en
hyresgäst som dessutom ges tillgång till stora inkomster genom försäljning i restaurang, café och
kiosker samt inte minst reklamdelen i Arenan

Mina kommentarer:
Ordförande Marie Dahlin tyckte att vi skulle ha partiöverläggningar direkt. Marie informerade att S+C
stod bakom tjänstemannaförslaget. Hon lade dock till en punkt. I förslaget från S+C skulle
kvadratmeterhyran föras in i avtalen samt att det är Barn- och ungdomsförvaltningen som
undertecknar.
M stödde detta förslag men ville ha ytterligare en punkt till beslutet. Indexuppräkningen ska börja 1
jan 2010!! Kerstin Andersson (FP) yrkade återremiss och i andra hand avslag. Själv lade jag också ett
yrkande.
Efter ajourneringen läste jag upp min text, varpå Marie ställde förslagen mot varandra. Ingen
diskussion alltså! Ett nytt grepp!
Tre ”beslutsrundor”:
1. Beslut idag mot återremiss. Beslut idag.
2. M:s förslag mot Kerstins avslag. För avslag av förslaget: 3 (FP,V,MP). För M: 5. Avstår: 5.
3. S+C:s förslag mot M:s förslag. För S+C: 8 (inkl KD). För M: 2. Avstår: 3 (FP, V,MP).

Jag lämnade in min reservation.

Information från ordförande

Ordförande informerar om att hon begärt tydligare specificering med kompletterande underlag inför
attestering av fakturor avseende Arena Vänersborg.

Information från förvaltningschef

Förvaltningschefen biträds av områdeschef Håkan Alfredsson som svarar på fråga ställd av Stefan
Kärvling (V) vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 091109. § 137, angående hur
marknadsföring av Arena Vänersborg finansieras.
- Marknadsföring av Arena Vänersborg har år 2008 kostat 81 000 kr, år 2009 373.000 kr. Annons i
Vänersborgaren kostade 45 000 kr.

Mina kommentarer:
När Håkan Alfredsson hade redogjort för detta sa han helt spontant och utan någon undermening vad
jag förstod: ”Känns att inget är mörkat i detta”. Freudian slip? Brukar det mörkas?

Kent Javette berättade att det just nu pågår en diskussion mellan bandyföreningarna om reklamen i
arenan. Mer sa han inte.
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Övriga frågor

Ordförande svarar på fråga ställd av Christer Thobiasson (M), vid Barn- och ungdomsnämndens
sammanträde 091012 §118, angående fördelning av tider i Arenan:
- Föreningarnas fördelning av istid är enligt följande; IFK Vänersborg ca: 47 %, Blåsut BK ca: 30%
och Vargön BK ca: 23%. I övrigt hänvisar ordförande till Barn- och ungdomsnämndens remissvar
angående Motion om möjligheten att kombinera fritidsintresse och grundskola, dnr 2009/23.

Mina kommentarer:
Det ställdes fler frågor. Lena Eckerbom Wendel (M) undrade vem som var sammankallande i
Projektstyrelsen? Lena ville också ha en sammanställning över BUNs kostnader för arenan, öppna som
dolda, t ex saker som ”Drömspel”, arbetstid som gått åt för tjänstemän etc. Hon skulle få svar nästa
möte.
Jag ställde några frågor. Naturligtvis. Jag frågade om Maries delegationsbeslut angående att lösa
problematik kring portar vid Arena Vänersborg och högtalaranläggningarna till en beräknad kostnad
om 75.000 kr. Var det så brådskande? Du tog beslutet på onsdag 3/11 och det var nämndmöte på
måndag 9/11. Maries svar: ”Det var min tredje dag som ordförande. Hade jag vetat vad jag vet idag
så hade jag inte tagit det.”
Jag frågade också varifrån den stora mängd handlingar, protokoll mm kom, som tidigare varit
oåtkomliga eller klassade som arbetsmaterial? Jag är ju ledamot i nämnden, jag måste väl få veta?
Marie och Javette svarade tillsammans, en del kom från WSP, en annan del från Projektstyrelsen och
dessutom lämnade Mariette in en del. Och detta råkade ske samtidigt? Undrade jag. ”Ja, i stort sett”
var svaret.
Jag undrade till sist om nämnden kunde få några prognoser på var driftskostnaderna för arenan ska
landa? Ja, om möjligt i januari. Man håller på att räkna på det just nu, var svaret.
Till sist föreslog jag att vi skulle hålla nästa Barn- och ungdomsnämnd på arenan och få en
rundvandring. Det beslutade Marie vid sittande bord!

Sammanfattande kommentarer kring protokollen
Kommunen skriver alltså i sitt yttrande till Förvaltningsrätten att ”Kärvling har efter
kommunfullmäktiges beslut att uppföra Arena Vänersborg, såsom nämndsledamot i
barn- och ungdomsnämnden, valt att inte delta i några beslut angående nämndens
uppdrag att verkställa uppförandet av Arena Vänersborg”. Detta är grunden, detta är
kärnan i kommunens svar till Förvaltningsrätten om att min begäran om
laglighetsprövning ska avslås.

Det framgår med all önskvärd tydlighet av ovanstående protokollsutdrag att
några beslut angående nämndens uppdrag att verkställa uppförandet av
Arena Vänersborg inte har tagits i Barn- och ungdomsnämnden under 2009.
Kärvling har således inte ”efter kommunfullmäktiges beslut att uppföra
Arena Vänersborg, såsom nämndsledamot i barn- och ungdomsnämnden,
valt att inte delta i några beslut angående nämndens uppdrag att verkställa
uppförandet av Arena Vänersborg”.

Information eller brist på densamma
Kommunen hävdar att en nämndledamot, dvs jag, som är mycket kritisk har att aktivt
yrka på förändringar. Kommunen skriver ”Skulle någon vara mycket kritisk till hur
majoriteten eller t.ex. presidiet utför sina uppgifter vad gäller just planering, ledning,
styrning, uppföljning och kontroll har denna att aktivt yrka på förändringar, t.ex. att
återta givna delegationer, och reservera sig om yrkandena inte vinner gehör”.
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För att kunna yrka på förändringar krävs information. Man måste ha kunskap. En
fritidspolitiker har som ovan beskrivits en del svårigheter av olika slag med att
skaffa sig det. När Barn- och ungdomsnämnden valde en projektstyrelse så står
det under punkt 1 i beslutet att ”Projektstyrelsen rapporterar löpande till Barn- och
ungdomsnämnden”. Nämnden skulle egentligen inte ens behöva efterfråga
information, projektstyrelsen ansvarade för att information meddelades nämnden.

Av ovanstående protokollsutdrag framgår det att projektstyrelsens information till
nämnden har varit mycket bristfällig, något som den tidigare ordförande S Anders
Larsson också medgett i senare intervjuer, bland annat i Radio Väst.

När S Anders Larsson och den övriga projektstyrelsen inte informerade Barn- och
ungdomsnämnden om att verkställandet av kommunfullmäktiges beslut inte
fortskrider som det ska eller att det t ex blir fördyringar utan tvärtom säger att allt
fortskrider enligt planerna, så kan ju inte Barn- och ungdomsnämnden tro annat än
att denna information stämmer. Det är ju befängt av kommunfullmäktige att påstå
att nämndens ledamöter skulle ana eller till och med förutsätta att projektstyrelsen
tillika Barn- och ungdomsnämndens presidium sitter vid sammanträdena och
blåljuger nämndens ledamöter i ansiktet! Om alla politiker i sitt politiska arbete
förutsätts utgå från att alla andra politiker kan ljuga och därför ska kontrollera allt
som sägs blir det politiska arbetet totalt omöjligt.

När jag, och även andra nämndledamöter, efterfrågade information genom att ställa
frågor i nämnden fick jag ofta inga ordentliga svar. När jag på oktobersammanträdet
frågade om jag och ledamöterna kunde få tillgång till projektstyrelsemötesprotokollen
fick jag det kortfattade svaret ”nej”. När jag på samma möte frågade efter
byggmötesprotokollen så blev svaret ett mycket ironiskt svar om att det var WSP som
hade dem och att de kanske inte ville lämna ut dem. Inte ens projektstyrelsen eller
revisorerna hade enligt S Anders Larsson tillgång till dessa.
På hösten studerade Vänsterpartiet i ”förbigående” en ritning av Arenan. Vi jämförde
den med den ritning som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut 2007. Vi såg till
vår stora förvåning att det inte var samma ritning. På nämndens oktobermöte frågade
jag efter skillnaden, dvs i den nya ritningen var det inritat en andra våning av
Arenaentrén och en restaurang. Två av ledamöterna i projektstyrelsen förnekade det
hela och påstod att jag hade missuppfattat det.
På majmötet frågade Kerstin Andersson (FP) S Anders Larsson om det fanns fler
sponsorer. ”Det får du inte fråga om” svarade han kort. På septembermötet ställde
Christer Thobiasson (M) en fråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande.
Frågan skulle besvaras vid nästkommande sammanträde. Frågan besvarades aldrig.

Det är också viktigt att erinra sig att det är ordföranden som ”äger” dagordningen
för Barn- och ungdomsnämndens sammanträden. Det är ordförande som
bestämmer vilka frågor som ska komma upp på mötet.

Slutsatsen av ovanstående måste bli att projektstyrelsen genom att inte lämna
information till Barn- och ungdomsnämnden, varken enligt uppdrag (som
beslutet när projektstyrelsen utsågs faktiskt stadgade) eller när jag och
nämndens ledamöter efterfrågat den, medvetet har hållit nämnden i okunskap.
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Att vara aktiv I
Kommunen skriver ”Skulle någon vara mycket kritisk till hur majoriteten eller t.ex.
presidiet utför sina uppgifter … har denna att aktivt yrka på förändringar, t.ex. att
återta givna delegationer, och reservera sig om yrkandena inte vinner gehör”.

På nämndens sammanträde i september lade moderaterna ett förslag om att
entlediga projektstyrelsen och låta kommunstyrelsen ta över ansvaret. Jag stödde
förslaget. Det var ett verkligt misstroendevotum mot projektstyrelsen. Frågan
remitterades till presidiet och återkom på nämndens oktobersammanträde. Barn-
och ungdomsnämndens majoritet avslog förslaget. Jag och Eva Lindgren, som
tjänstgjorde detta möte, reserverade oss (tillsammans med moderaterna) till
förmån för yrkandet om entledigandet av projektstyrelsen samt att slutförandet av
projektet Arena Vänersborg skulle överföras till kommunstyrelsen.

Är inte detta att lägga ett förslag för att ”återta givna delegationer”? Är inte
detta att ”reservera sig om yrkandena inte vinner gehör”?

Att vara aktiv II
Kommunen menar att Barn- och ungdomsnämnden har ett kollektivt ansvar för
bristande planering, ledning, styrning, uppföljning och kontroll när det gäller
byggandet av Arena Vänersborg.
Vänsterpartiet i Vänersborg, där jag och Eva Lindgren är medlemmar, anade i ett
ganska tidigt skede att verkställande av arenabeslutet inte gick rätt till. Det var inte
bara i Barn- och ungdomsnämnden informationen var knapphändig. Det fanns
ingen information i diarierna, det fanns inga protokoll från några möten. Det var
överhuvudtaget svårt att få information om hur bygget av arenan fortlöpte. Allt
eftersom tiden gick florerade det dessutom allt fler rykten om oegentligheter. Vi
befarade att projektstyrelsen eller delar av den inte bara förde Barn- och
ungdomsnämnden bakom ljuset utan också kommunfullmäktige och
vänersborgarna.

Vänsterpartiet försökte på alla sätt att få tag i information om vad som utspelades
”bakom kulisserna”, dvs innanför de väggar där det hölls projektstyrelsemöten,
byggmöten osv. Vänsterpartiet ställde vid flera tillfällen frågor och interpellationer i
kommunfullmäktige. Vi bemöttes ofta med förlöjligande antydningar och
insinuationer, hur kunde vi misstro kommunens ansvariga.

Vänsterpartiet studerade dagligen kommunens diarier för att hitta information. Vi
begärde ut handlingar, protokoll, beslut, men det fanns inga protokoll, protokollen
var sekretessbelagda osv osv. Det gick helt enkelt inte att få ut några protokoll och
därmed ingen information om vad som hände.

Vänsterpartiet har under byggandet av arenan vänt sig till JO vid tre tillfällen. Det är
bakgrunden till Vänerlövs, medlem i projektstyrelsen, ”uttalande” på nämndens
sammanträde i mars att han inte skulle delta i en omröstning för att markera att
dessa ständiga JO-anmälningar var ett elände som han kraftfullt ville ta avstånd ifrån.
Vi har ansett att kommunen inte skött sina diarier enligt lagar och förordningar. JO
har gett oss rätt samtliga gånger.
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Under hösten 2009 så ville jag ha svar av chefen för Arena-Fritid Peter Nilson på
några frågor om arenan. I sitt mail svarade Nilson på flera av frågorna men han skrev
också ”Många beslut tar jag.” och ”Hör av Dig om det är ngt som behöver
kompletteras”. Jag skrev då ett mejl till Nilson daterat 15 okt. Där står det bland annat
”Du skriver i ditt svar att ’Många beslut tar jag’. Jag antar att du dokumenterar de
beslut du tar. Därför vill jag ha kopior på dessa beslut.”
Det gick några dagar. Sedan kom ett svar, men inte från Peter Nilson. Svaret kom
från Kent Javette, förvaltningschefen på Barn och Ungdom. I brevet stod: ”kopior på
Peter Nilson beslut. Svar: Var vänlig specificera vilka kopior Du vill ha ut.” Sedan stod
det att jag hade rätt att överklaga beslutet.
Moment 22.
En av enhetscheferna under Barn- och ungdomsnämnden, Peter Nilson, skriver
alltså att han har fattat en del beslut på egen hand. Jag som sitter i Barn- och
ungdomsnämnden vill då veta vilka beslut han har tagit. Förvaltningschefen Javette
går då in och svarar att jag måste specificera vilka beslut jag vill ha. Men det kan jag
ju inte veta, det är ju det jag vill veta. Jag vill ju veta vilka beslut enhetschefen har
tagit. Om jag hade kunnat specificera vilka beslut jag ville ha reda på hade jag ju inte
behövt fråga Peter Nilson vilka besluten var som han hade fattat.
Moment 22.

Jag förvägras alltså av förvaltningschef Javette att få ta del av de beslut som
Arena Fritids chef Peter Nilson (båda är för övrigt med i projektstyrelsen) har
tagit som en del i verkställande av bygget av arenan. Sedan beviljar mig
kommunfullmäktige inte ansvarsfrihet för att jag har brustit i uppföljning och
kontroll! Något är sjukt.

Att vara aktiv III
Kommunen påstår att jag inte har varit observant, kritiskt eller ifrågasättande i Barn-
och ungdomsnämnden under år 2009. Förutom att jag faktiskt har varit det har jag
också agerat ”observant, kritiskt och ifrågasättande” i kommunfullmäktige. Jag anser
att frågor som tas upp i kommunfullmäktige inte behöver upprepas i Barn- och
ungdomsnämnden, var sak har sin plats. Men jag önskar att bli respekterad av
kommunen för min aktivitet i frågan om budgetöverskridande i kommunfullmäktige.
När delårsboksluten behandlades i kommunfullmäktige, 17 juni respektive 21 oktober
2009, ville Vänsterpartiet (även ledamoten Kärvling) nämligen vid båda tillfällena att
kommunfullmäktige skulle rikta ”anmärkningar” till Barn- och ungdomsnämnden för
att den överskrider investeringsbudgeten. I juni var Vänsterpartiet ensamt om kravet.
I oktober "splittrades" kommunfullmäktige genom att 13 ledamöter valde att "avstå".

Mörkläggning
Under 2009 polisanmäldes projektstyrelsens och Barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson av en av medlemmarna i Vänsterpartiet i Vänersborg.
Det ledde till att åklagaren beslutade att inleda en förundersökning. Detta
tillsammans med att kraftfullt opinionsarbete i form av ett flertal debattartiklar och
insändare i lokalpressen, kontakter med massmedia samt en mycket informativ och
välbesökt hemsida (vanersborg.vansterpartiet.se) ledde, naturligtvis tillsammans med



21 (25)

andra faktorer, till att en mängd protokoll offentliggjordes och diariefördes i slutet av
2009 och, framför allt, i början av 2010. Först då förstod kommuninvånarna vidden av
det mygel och den mörkläggning som kommunledningen stått för.

Kommunen har tillsatt ett flertal utredningar, flera arbetar fortfarande. En av
utredningarna leder för övrigt projektgruppens förre ordförande S Anders Larsson(!).
Han har fått i uppdrag att granska om kommunen hade kunnat göra något åt
kostnadsökningarna för Arenan.
Den intressantaste utredningen har kommunens jurister stått för. Kanslichef Claire
Gabrielsson och kommunjurist Andreas Billock lade i dec 2009 fram en utredning
som gav ett antal svar men föranledde än fler nya frågor. De hade gått igenom
samtliga protokoll som förts från produktionsmöten och byggmöten samt en del
minnesanteckningar etc. I sann ”vänersborgsanda” har tyvärr även delar av denna
utredning sekretessbelagts. De protokoll som juristerna har studerat blev alltså
offentliga först sent hösten 2009. Det är, vill jag upprepa, de protokoll som
Vänsterpartiet vid upprepade tillfällen redan tidigare begärt att få ta del av.

Sida upp och ner kan man läsa om beslut som togs utan att det i protokollen står vem
som tar besluten, varför, vad saker kostar osv.

Jag vill citera ett antal exempel från juristernas utredning.

Byggmötesprotokoll 2007-09-13. ”Entrédelen ritas om till två våningsplan, övre plan
ska innehålla restaurang” Juristerna undrar: ”knappt tre månader efter
kommunfullmäktiges beslut, vart tas beslutet?”

Byggmötesprotokoll 2007-10-25. ”Gym och träningslokal tas upp.” Juristerna undrar:
”vem beställer?” På samma möte: ”Entrédelen utvecklas ytterligare.” Juristerna
undrar: ”man skriver inte hur, vad man menar eller vem som har godkänt/beslutat om
detta”

Byggmötesprotokoll 2007-12-20. ”Antalet bågar i stommen har ändrats.” Juristerna
undrar: ”är det antalet loger som växt?”

Byggmötesprotokoll 2008-01-10. ”Byte av fasadmaterial. Plåt blir till parocelement.”
Juristerna kommenterar: ”en form av plastmaterial, godkänt av vem? Väsentlig
fördyring!?”

Produktionsmötesprotokoll 2008-04-17. ”Markbygg tar fram kostnad för
spontanidrottsplats till nästa produktionsmöte.” Juristerna: ”vem har beställt detta?”

Byggmötesprotokoll 2008-04-24. ”Restaurangfrågan måste utredas.” Juristerna
frågar: ”vem beställer/beslutar” Från samma protokoll: ”Utformningen av en eventuell
restaurang utreds av kökskonsult” Juristerna: ”beställning? Kostnad?”

Produktionsmötesprotokoll 2008-04-24. ”Överenskoms att arbeten med
spontanidrottsplats regleras mot löpande räkning med villkor enligt avtal. Juristerna:
”vem ’överenskommer’ om detta? Var finns beslut? Christer Ask, WSP är den enda
som är närvarande som skulle kunna arbeta på vårt uppdrag. Har letat i barn- och
ungdomsnämndens diarium, hittar inget beslut på detta, ej heller i arenabeslutet i
kommunfullmäktige 2007-06-20”
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Byggmötesprotokoll 2008-05-06. ”Förslag från kökskonsulten presenteras angående
restaurangen. Frågan hanteras av projektstyrelsen” Juristerna: ”vem var konsult?
Projektstyrelsen verkar inte ha diskuterat frågan härefter. Vad beslutas/beställs?”

Produktionsmötesprotokoll 2008-05-08. ”Markbygg anmäler att befintliga
vattenledningar ligger på samma höjd som projekterats för spillvattenledning vid
inkoppling till brunn. Beslutas att höjd på ny spilledning ändras. Markbygg
återkommer med ÄTA.” Juristerna: ”vem godkänner? Ligger inte detta i
arkitekts/projekteringsansvarigs uppgift att veta var rör ligger? Har
beställaren/kommunen tillhandahållit felaktiga uppgifter så torde vi stå kostnaden
men annars?”

Produktionsmötesprotokoll 2008-05-15. ”Markbygg iordningställer gångväg”
Juristerna: ”vem beställer?”

Produktionsmötesprotokoll 2008-07-03. ”Nya ritningar avvaktas” Juristerna: ”varför är
inte ritningar klara när bygget redan är igång — vad har det medfört för kostnader
och vem ansvarar för detta, konstruktör, beställare eller projektledning.”

Byggmötesprotokoll 2008-09-11. ”Ekonomifrågor från entreprenörer ska alltid gå via
projektledningen innan beställaren kontaktas” Juristerna: ”vem är då
projektledningen?”

Byggmötesprotokoll 2009-02-12. ”Besked har fåtts vad gäller logerna och
restaurangen. Det är klart och skall utföras!” Juristerna: ”vem har gett besked, vart
finns det dokumenterat och beslutat!”

Produktionsmötesprotokoll 2008-12-04. ”Strängbetong meddelar att de får vänta på
besked från beställarens konstruktör” Juristerna: ”detta verkar vara genomgående,
att konstruktören dröjer med besked vilket i ett flertal fall leder till hinder. Hur ställs
tidskrav och leveranskrav på konstruktören, finns detta avtalat någonstans?”

Produktionsmötesprotokoll 2009-01-22. ”Här kommer ett antal ’optioner’ in i bilden:
omklädningsrum, kontor, restaurang och loger — i detta protokoll anges att
omklädningsrum ska utföras.” Juristerna: ”finns tilläggsbeställningar på dessa
’optioner’, vem har skrivit under tilläggsbeställningarna? Befogenhet — hur har dessa
påverkat budgetöverskridandet?”

Produktionsmötesprotokoll 2009-02-26. ”Restaurang ska utföras. Loger ska utföras.
Kontor del 3 ska utföras, viss ändring av planlösning kommer” Juristerna: ”vem
beställer detta? Detta måste ha påverkat kostnaderna enormt, enligt beslut i
kommunfullmäktige skulle detta utformas och utföras inom befintlig investeringsram
för barn- och ungdomsnämnden.”

Byggmötesprotokoll 2009-03-05. ”Sweco gör förfrågningsunderlag för
finplaneringsentreprenad.” Juristerna: ”parkeringsplatser, flaggstänger m.m. Vem ger
Sweco uppdraget? Varför finns det inte med från början? Var finns
upphandlingsunderlaget?” Senare i samma protokoll: ”Peter Nilsson önskar sportgolv
om 2000 m2.” Juristerna: ”vem beställer?”

Produktionsmötesprotokoll 2009-04-16. ”Ritningar saknas fortfarande för runda
pelare i fasad och på plan 2.” Juristerna: ”har man ändrat till runda pelare och vem
har gjort den ändringsbeställningen?”

Produktionsmötesprotokoll 2009-05-28. ”Förbalkongerna vid logerna skissas
ändringar” Juristerna: ”vem beställer, varför?”



23 (25)

Byggmötesprotokoll 2009-06-04: ”Skyltfundament och räckesinfästningar beställs av
Integra.” Juristerna: ”vi har inget avtal med Integra, inget upphandlingsunderlag.”

Produktionsmötesprotokoll 2009-06-25. ”Omflyttning utvändigt för bilmässan —
beställaren står för flyttkostnaden” Juristerna: ”vem tar beslutet att vi står för
kostnaden och vad blev kostnaden?”

Produktionsmötesprotokoll 2009-07-02. ”Bilutställning (juristernas not:
”motormässan”) kommer att medföra störning i produktionen samt att tillfällig
igenläggning av kulvert måste genomföras” Juristerna: ”även kostnader för flyttar etc
dras på kommunen pga motormässan som för övrigt inte betalade någon hyra då det
var en ’byggarbetsplats’. Vem ansvarar för detta? Vem har accepterat bokningen och
accepterat kostnaden för densamma?”

Byggmötesprotokoll 2009-09-03. ”Läktartrappor förses med efterlysande markeringar
på stegen, pris för målning av trappstegen i avvikande färg tas in”. Juristerna: ”vem
gör detta? Varför är det inte beställt och upphandlat från början, enligt Boverkets
föreskrifter BFS 2004:15, ska bl.a. kontrastmarkering finnas. Detta borde varit med
direkt. Vad blir prisskillnaden när man gör det efteråt?”

Byggmötesprotokoll 2009-10-15. ”Organisationen ändras, efter beslut av S Anders
Larsson upplöses nuvarande arbetsgrupp. S Anders Larsson och Magnus Bengtsson
utgår och Peter Nilsson går in som projektchef och är den som PL (juristerna undrar:
”vem är detta? Petter Larsson, markbygg?”) och Stefan Fransson rapporterar till
fortsättningsvis. Beställningar av extraarbeten ska godkännas av Peter Nilsson. Bo-
Göran Karlsson ska också kunna göra beställningar. Verksamheter/hyresgäster (IFK)
får inte själva beställa arbeten!”

Detta är bara ett smakprov vad Vänersborgs kommuns jurister, kanslichef Claire
Gabrielsson och kommunjurist Andreas Billock, har ställt sig för frågor när de har läst
de tidigare undanhållna protokollen.

Det står utom allt tvivel att det finns en grupp människor som har arbetat efter
en egen dold agenda, en agenda som inte har beslutats någonstans i de
demokratiska instanserna. Inga av alla de problem som beskrivs i ovanstående
protokoll rapporterades till Barn- och ungdomsnämnden. Är det fortfarande
någon som anser att Stefan Kärvling och Eva Lindgren har ett ansvar för att
bygget av Arena Vänersborg gick snett?

Nya uppgifter
Onsdagen den 28 juli, när jag för övrigt sitter och skriver på detta dokument, kommer
Radio Väst med ett avslöjande. Det har varit en del ”avslöjanden” under det senaste
halvåret kring skandalerna kring arenabygget. Det här slår dock det mesta.

Radio Väst avslöjar, och jag citerar från Radio Västs hemsida: ”Det som hände var
att WSP, med projektledaren Stefan Fransson, någon gång kring årsskiftet 2008 fick
fria händer att ta hand om alla Ändrings- och Tilläggsarbeten på arenan (så kallade
ÄTA-beställningar). Arbeten som till slut kom att kosta drygt 60 miljoner kronor, och
som varit mycket omtalade. Detta mandat fick Stefan Fransson av S Anders
Larsson.” och ”Nämnden fick aldrig veta att Stefan Fransson nu hade eget ansvar.
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Uppgiften finns inte i några protokoll och av ledamöterna som Sveriges Radio Väst
talat med vill ingen kännas vid uppgiften.”

Det visar sig alltså att projektstyrelsens ordförande, tillika också Barn- och
ungdomsnämndens ordförande, S Anders Larsson på eget bevåg har tagit ett mycket
omfattande och tvivelaktigt beslut utan att informera Barn- och ungdomsnämnden.
När revisorerna skrev sin rapport, som ligger till grund för kommunfullmäktige att inte
ge mig och Eva Lindgren ansvarsfrihet, har de inte lyckats hitta denna information.
Det skriver de till och med i rapporten. I sin rapport anklagar de däremot mig och Eva
Lindgren för att inte känna till samma information. Då ska man komma ihåg att
dokumentet där denna information framgår diariefördes och offentliggjordes först i
januari 2010. Revisorerna lämnade sin rapport i mars. Då hade dokumentet varit
offentligt i nästan 2 mån utan att revisorerna upptäckt det. Vilket inte hindrade dem
från att kritisera mig och Eva Lindgren för att inte ha känt till informationen under år
2009, då information fortfarande inte var diarieförd. För övrigt var det min partikollega
James Bucci som upptäckte dokumentet…

Juristen Christer Hjert på kommunakuten säger i Radio Väst att ”det är svårt att
ställas till svars för sådant man inte känner till.” Christer Hjert tar också upp frågan
om Kommunallagens stadganden i 6 kap 7 § att en nämnd skall se till att den interna
kontrollen i verksamheten är tillräcklig. Han undrar hur långt det här
verksamhetsansvaret sträcker sig…

Enligt kommunen har Eva Lindgren och jag alltså brustit i ”uppföljning och kontroll när
det gäller byggandet av Arena Vänersborg”. Kan någon berätta hur jag som vanlig
nämndsledamot skulle kunna ha fått reda på det här? Hur skulle jag ens ha kunnat
ställa frågan? Hur skulle jag ens i min vildaste fantasi kunnat utgå från att S Anders
Larsson, Barn- och ungdomsnämndens och projektstyrelsens ordförande, skulle ta
sådana här ytterst tvivelaktiga beslut? Fyra av de sex utsedda
projektstyrelsemedlemmarna, som varit med på i princip alla nämndmöten, har
ständigt förklarat att "projektet följer plan". När jag i olika sammanhang frågar
ansvariga politiker och tjänstemän efter ytterligare information så får jag den inte eller
också får jag information som senare visar sig vara bara en del av sanningen eller
också får jag något som senare visar sig vara en lögn. Hur ska jag som fritidspolitiker
agera annat än att fråga de ansvariga? När jag och mina partivänner på egen hand
letar i kommunens diarier efter information hittar jag den inte - för den finns inte där.
Vad är kvar? Vad ska jag göra? Revisorernas ordförande sa i Radio Väst att
nämndens ledamöter ska ”göra mer”. Gunnarsson kan dock inte säga vad jag skulle
kunna ha gjort mer. Kan någon annan? Vid ett tidigare tillfälle, som jag beskrivit i ett
tidigare dokument till Förvaltningsrätten, sa Torsten Gunnarsson att jag skulle ha
”hoppat av tåget”, avgått från Barn- och ungdomsnämnden.

Enligt Vänersborgs kommunfullmäktige och enligt kommunens yttrande är Eva
Lindgren och jag lika ansvariga som S Anders Larsson för att ha ”bidragit till
en ekonomisk skada för kommunen, det vill säga ett kraftigt överdrag av
beslutad investeringsbudget.” (Citat från kommunens yttrande.) Det är absurt.
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Slutsats
Kommunen menar i sitt yttrande till Förvaltningsrätten att jag, Stefan Kärvling,
och Eva Lindgren tillsammans med övriga ledamöter och ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden har ett kollektivt ansvar för bristande planering, ledning,
styrning, uppföljning och kontroll när det gäller byggandet av Arena
Vänersborg. Kommunen menar vidare att det torde vara orimligt att en ledamot,
dvs jag Stefan Kärvling, konsekvent kan välja att inte delta i beslut och därmed
hållas utanför ansvar. Kommunen skriver ”Kärvling har efter
kommunfullmäktiges beslut att uppföra Arena Vänersborg, såsom
nämndsledamot i barn- och ungdomsnämnden, valt att inte delta i några beslut
angående nämndens uppdrag att verkställa uppförandet av Arena
Vänersborg”. Kommunen hävdar för det tredje att en nämndledamot som är
mycket kritisk har att aktivt yrka på förändringar.

I min överklagan/begäran om laglighetsprövning till Förvaltningsrätten från den 11
juni 2010 skrev jag:

Undertecknad Stefan Kärvling överklagar/begär prövning av lagligheten i
Vänersborgs kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2010 i ärende 46, ”Fråga om
ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning avseende barn- och ungdomsnämnden” (Dnr
2010/226), i de delar som berör Stefan Kärvling och Eva Lindgren. Jag vill få prövat
om ”beslutet strider mot lag och annan författning” enligt Kommunallagen, kap 10, §8,
punkt 4.

Jag står naturligtvis fortfarande fast vid denna begäran.

Vänersborg 2010-08-01

Stefan Kärvling

Stefan Kärvling
540506-3313
Lovisebergsgatan 12
462 31 Vänersborg
0521-69330
0709-301701


