
  

Reservation 

vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-17  i ärende 5: 

Samverkansavtal med Forum Vänersborg m.fl. (KS 2017/519) 

 

Underlaget inför beslutet i detta ärende var kort och koncist: Sammanfattningen 

av ärendet, tjänsteskrivelsen angående förslaget till samverkansavtal och själva 

avtalstexten. 

Frågorna var desto flera, här min utgångspunkt och mina frågor: 

Jag inledde med att säga att jag i grunden är positiv till att samverkan erbjuder en 

god möjlighet att ”kommunen” tillsammans med andra ”aktörer” kan utveckla 

kommunens centrum. Synergieffekter bidrar till att öka attraktiviteten och ger liv 

och rörelse. Fler arbetsplatser, större handelsutbud centralt, mer ”som händer” 

och gärna ett än större utbud av kulturella och idrottsliga begivenheter för unga 

och gamla, ur-Vänersborgare och nytillkomna. 

Vilka belopp har gått från kommunen till Forum tidigare? 

Svar: Ett första beslut sade 400 000, det ökades ganska omgående och har varit 

650 000 årligen, samma belopp som även det nya avtalsförslaget innebär. 

Vad har finansierats och vilka utvärderingar av det tidigare avtalet finns? 

Svar: En avgörande förändring i det nya avtalsförslaget är regelbundna 

utvärderingar som absolut förutsättning för fortsatt samverkan. Vi känner inte 

till någon rapport, någon tidigare utvärdering. Hur Forum har använt pengarna 

är inte något som reglerats eller kommer att regleras i något avtal, det är 

föreningens sak hur medlen används och hur ekonomin redovisas. 

[En annan ledamot frågade om kommunen har tagit del av årsredovisningen och 

svaret blev även här att vi inte har sett någon sådan.] 

Kommunen vill bidra med ett högt och precist belopp, andra parters insatser 

beskrivs i avtalsförslaget mycket diffust, varför denna skrivning? 

Av svaret framkom att insatsen av fastighetsägarna lär kunna uppskattas till ett 

belopp som inte ligger nämnvärt under kommunens insats. 

 



Är det lagt utom allt tvivel att samverkan med Forum är ett alternativ som är 

överlägset bättre än om vi ger tydliga uppdrag till vårt eget näringslivskontor och 

förstärker kontoret med det aviserade beloppet? 

Den frågan kom bort under diskussionen, det fanns ingen som ville yttra sig i 

denna fråga. 

Min sista fråga gällde möjliga intressekonflikter för kommunala tjänstepersoner 

som ingår i Forums styrelse och om sådana insatser görs på kommunalt betalt 

arbetstid. [I styrelse för Forum finns uppgifter om ”tiden i styrelsen”, någon 

kommunanställd hade 7 år, någon annan 4 år.] 

Svaret blev att frågorna i högsta grad var befogade och att PFU (personal- och 

förhandlingsutskottet) vid sitt möte 22 november 2017 protokollförde ett beslut 

med innebörden, att om kommunal personal ska väljas in i en styrelse eller 

liknande för att representera kommunen, så är förutsättningen att ett beslut om 

detta har fattats av kommunfullmäktige eller i någon nämnd. 

Så långt mina frågor, det var mycket oroväckande svar. 

Jag föreslog att beslutet skulle kunna tas på sammanträdet den 7 februari, tre 

veckor senare alltså. Och att hela kommunstyrelsen då inför beslutet skulle få 

tillfälle att träffa ledningen för Forum för att reda ut dessa och andra frågor 

ordentligt. 

Då fick jag beskedet, dels att samtliga partier hade kontaktats av Forum för 

enskilda partiträffar med syfte att skaffa klarhet inför det kommande 

avtalsförslaget, dels att det var bråttom med avtalet varför en återremiss skulle 

vara olämplig.  

För egen del kan jag med visshet säga att Vänsterpartiet uppenbarligen inte tillhör 

kategorin ”samtliga partier i Vänersborg”. Sedan blev jag mycket förvånad över två 

ledamöters förklaring, att man nöjde sig med beskedet att kommunen nu skulle 

försäkra sig om att få se och läsa senaste årsredovisningen från Forum. 

Med min följdfråga ville jag veta om det spelade någon roll vad som stod i 

årsredovisningen, om vi skulle få ta del av en sådan. 

Av svaret och med bakgrund av den övriga informationen som framkommit 

begärde jag återremiss. En i grunden god sak borde kunna få en mycket bättre 

start genom mitt förslag som jag redogjorde för ovan. 

Kommunstyrelsen avslog min begäran om återremiss. 

Därför reserverar jag mig till förmån för mitt förslag. 

 

 

Lutz Rininsland 

Vänsterpartiet     2018-01-17  


