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Med isen i fokus! 
Det ärende som tilldragit sig mest uppmärksamhet inför mötet fredag 11 december gällde frågan 
om hyresreduktion för IFK Vänersborg som under rådande restriktioner får spela sina matcher för 
tomma läktare. Det blev också det som ledamöterna ägnade mest politisk energi. 

Förvaltningens förslag var att föreningen från och med 12 december ska betala en hyra för arenan 
som motsvarar seniormatch i lägre division samt viss vaktmästartid och kostnader för TV-hylla, 
summa 3 903 kr per match i stället för normalpriset 18 458 kr (2020 års prislista). 

I lokaltidningen har vi alla kunnat läsa att föreningen hellre spelar i Trollhättan för 6–7 000 kronor 
i hyra än utan hyresreduktion i Vänersborgs arena. 

Vi valde att se det som en möjlighet: Vi bör hyra ut isen till samma kostnad som Trollhättan 
erbjuder. Det verkar ju vara ett accepterat marknadspris. Vi yrkade på återremiss med inriktningen 
att förvaltningen skulle återkomma med ett berett förslag med den innebörden. 

Men alla andra ville fatta beslut omedelbart. Förslaget om återremiss föll. Näst bästa alternativ var 
då att stödja Moderaternas förslag om att hyra ut isen till den något högre kostnad (4 640 kr) som 
uppstår om i man stället för seniormatch i lägre division utgår från kostnaden för ispisten vid 
elitseriematch. 

Det föll dock när det ställdes mot Sverigedemokraternas stöd för förvaltningens förslag, men i en 
sockrad variant så att den lägre hyresnivån ska gälla redan från 13 november. Så blev beslutet. 

Beslutsgången illustrerar vilken dålig idé det är att ha 6–7 timmar långa möten som börjar 13.15 en 
fredag eftermiddag. I takt med att ledamöter droppade av blev det tidvis svårt att förutse möjliga 
majoriteter. 

Alla som yttrade sig om saken betonade hur viktigt det är att alla föreningar behandlas lika. 
Förvaltningen sa att likabehandling är en självklarhet. Då pandemin inte är över och ingen vet 
vilka restriktioner som kan komma och förändras beslutade nämnden att förvaltningen till nästa 
möte ska redovisa en ”krisberedskap” för hyressättning med likabehandlingsprincipen i fokus. 

Även i ärendet Medborgarförslag om att skapa ett innovationscentrum yrkade vi återremiss för att 
förvaltningen skulle bereda de goda kultur- och fritidsrelaterade delförslag som ingick. Det fick vi 
inte heller gehör för. 

Förvaltningen gav mycket spännande information om webbplatsen www.ungivbg.se, en viktig och 
dubbelriktad kanal för såväl samhällsinformation till som inflytande för yngre medborgare. 

Läs om andra intressanta ärenden, inte minst en bra rapport om internkontroll, hos kommunen: 
* Protokollet finns från tisdag 15 december på: http://www.vanersborg.se/kommun--
politik/vanersborgs-kommuns-anslagstavla.html  
* Underlagen här: 
http://docpub.vanersborg.se/DocPub_REST.svc/rest/LoadFolderDocumentAsStream?documentId
=cb600dd4-405e-4e9b-b211-c753a3c5e0c9&folderId=33375b14-3871-49d8-8d0c-
cb87ebb22e98&rootFolderId=7f6f3189-18c2-498d-9906-81eb25a7292c  
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