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Yttrande i mål 13167-10 över innehållet i aktbilaga 9 – Kommunens tjänsteutlåtande 
2010-07-13 
 
 
Kommunen skriver att det är ostridigt i ärendet att kommunens revisorer har att bedöma dels 
det kollektiva ansvaret för nämnden, dels det individuella ansvaret för ledamöterna och 
ersättarna, jf KL 9 kap 17 §. Jag anser det därför styrkt att kommunen inte bestrider det lag 
utrymme som finns för att laglighetspröva Kommunfullmäktiges beslut 2010-05-19, §46. 
 
Kärnan är att få prövat om kommunens revisorer och i sin tur kommunfullmäktige har gjort en 
individuell ansvarsbedömning beträffande ledamöter och ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden som lever upp till bakgrunden till 1991 års kommunallagändring 
beträffande införandet av det individuella revisionsansvaret. 
 
Hittills kända fakta beträffande prövningen av ansvar för brister i genomförandet av Arena 
Vänersborg talar för att en individuell ansvarsprövning inte har gjorts. En sådan slutsats har i 
slutet av juli understrukits av faktum att det har kommit fram ett dokument (bilaga 1) som 
diariefördes hos barn- och ungdomsförvaltningen 2010-01-20 vars uppgifter pekar på att ett 
bemyndigande för tilläggsarbeten tilldelades WSPs projektledare Stefan Fransson. Uppgifter i 
Radio Väst 2010-07-28 gör sedan gällande att det bemyndigande gavs av nämndens 
dåvarande ordförande S Anders Larsson utan att ha haft förankring hos nämnden. S Anders 
Larsson har själv dementerat uppgifterna att han skall ha gett bemyndigandet till Stefan 
Fransson. 
 
Revisorernas granskning av Arena Vänersborg diariefördes först 2010-03-16 och i den finns 
inga uppgifter om detta bemyndigande utan istället skriver revisorerna på sida 5 (bilaga 2) av 
sin rapport att de inte hade tillgång till underlag som klargjorde ansvaret för beställningar av 
ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). Uppenbarligen har revisorerna brustit i sin granskning 
genom att ha inte upptäckt fyra pärmar med ÄTA underlag som diariefördes 2010-01-20. 
 
Detta innebär ett åsidosättande av rättssäkerheten som revisorerna enligt prop 2005/06:55 s 49 
ha haft i uppdrag att värna om. Själv har jag bedömt detta åsidosättande tillräckligt allvarligt 
för att begära Revisorsnämnden granska de av kommunen anlitade utomstående revisorer från 
PriceWaterhouseCoopers (bilaga 3) 
 
Beträffande bedömningar om Stefan Kärvling sköter han yttranden kring detta bäst själv men 
rent generellt vill jag tillföra följande tankar. 
Det finns för mig ingen orimlighet i att inte vilja delta i efterföljande beslut efter att ha tydligt 
i begynnelsen sagt nej till ett projekt. Det kan inte tolkas på annat sätt än att man har valt bort 
allt vad ansvar heter för verkställandet av projektet.  
Vad gäller Arena Vänersborg och Stefan Kärvling finns det ingenting som talar för att Stefan 
Kärvling har velat ta på sig ett ansvar för Arena Vänersborg på annat sätt än att försöka få 
fram underlag som har undanhållits offentligheten. 
Doktrinen som kommunen åberopar från s 411 i SKLs bok bygger på att ett medansvar kan 
tillföras en förtroendevald om de skulle inte ha röstat nej. I den principiella frågan av en 
Arena Vänersborg röstade Stefan Kärvling nej och således klart och tydligt signalerade sitt 
avståndstagande till Arena Vänersborg. Han har sedan inte agerat på något sätt som skulle 
motsäga sitt principiella nej. 



En individuell ansvarsprövning för Stefan Kärvling och övriga ledamöter och ersättare i 
nämnden borde ha gjorts men gjordes inte. ”Varför?” skulle kunna vara en intressant fråga i 
sammanhanget men då hade vi förstås lämnat domänen juridik och istället förmodligen 
hamnat i en annan domän som heter politik. 
För min del räcker det dock fortfarande med att stå fast vid att få rättens svar på frågan 
”Håller eller håller inte Kommunfullmäktiges beslut 2010-05-19 vid en laglighetsprövning?” 
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