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 § 28  Dnr  2010/116 
 
 

Svar på motion om att initiera utredning och granskning av 
förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de 
har brutit mot lagar, reglementen i projekt Arena Vänersborg
  
 
Ärendebeskrivning  
 
 
James Bucci (V) har i en motion daterad 2010-02-10 mot bakgrund av vad som anförs i 
motionen, förslagit att kommunfullmäktige skulle besluta ”att initiera en utredning och 
granskning om huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter har 
brutit mot, av Riket antagna lagar eller av kommunen antagna reglementen i samband 
med projekt ’Arena Vänersborg’. Utredningen skall omfatta tiden från efter sommaren 
2006 till Arena Vänersborgs färdigställande.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-02-10, § 17, att remittera ärendet 
till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. 
 
James Bucci (V) har lämnat in kompletterande handlingar i form av skrivelse daterad 
2011-03-06 med bilagor. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-07-01 ställt sig positiv till 
att, om behov fortfarande anses föreligga, en utredning i enlighet med motionen genom-
förs med hjälp av extern konsult. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-09-19, § 87, ställt sig positiv 
till att utredning görs inom i protokollet redovisade områden. Utredningen föreslås 
utföras av extern konsult. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-12-28 föreslagit att motionen 
skulle bifallas. 
 
Kanslichefen har i tjänsteanteckning 2012-02-10 redovisat samtal med motionären och 
därefter klargjort bland annat definition av ett antal begrepp som används i motionen.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i förnyat tjänsteutlåtande 2012-02-13 redovisat 
bakgrund samt föreslagit att kommunfullmäktige skulle  
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Forts § 28 Dnr  2010/116 
 
 
1. bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra aktuell utredning i 
 enlighet med motionen. Utredningen skulle dock ej få störa pågående rättsliga 
 processer. 
 
2. Finansiering skulle ske inom befintlig ram på Kommunkansliet 
 
3. Utredningen skulle redovisas till kommunfullmäktige när den avslutats. 
 
4. Motionen skulle därmed vara besvarad och avslutad. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2012-02-20, § 43 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut. 
 
Bengt Larson (S) yrkade att ärendet skulle avslås.  
 
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot Bengt 
Larsons (S) yrkande och fann att kommunstyrelsens beslutat enligt ordförandens 
förslag. 
  
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-02-29, § 57 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut.   
 
Madelaine Karlsson (S) yrkade att ärendet skulle avslås. I yrkandet instämde Bo 
Carlsson (C). 
 
James Bucci (V) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Henrik 
Josten (M) och Per Sjödahl (MP). 
 
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot 
Madelaine Karlssons (S) yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla arbetsutskottets förslag.  
 
Omröstning begärdes. 
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrel-
sen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stödjer Madelaine 
Karlssons (S) yrkande om avslag, röstar nej.  
 

 Ň Ň Ň  Ň 
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 Forts § 28 Dnr  2010/116 
  
 10 ja-röster 5 nej-röster 
  
  
  
 
 
 

Lars G Blomgren (FP) James Bucci (V) Anne Sophie Aronsson (S) 
Henrik Josten (M) Lutz Rininsland (V)  Joakim Sjöling (S) 
Lena Eckerbom Wendel (M) Marika Isetorp (MP)  Madelaine Karlsson (S)  
Anders Forsström (M) Per Sjödahl (MP)  Lennart Niklasson (S) 
Marie-Louise Bäckman (KD) Gunnar Lidell (M) Bo Carlsson (C) 

 
Med 10 ja-röster mot 5 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att genom-
 föra aktuell utredning i enlighet med motionen. Utredningen får dock ej störa 
 pågående rättsliga processer. 
 
2. Finansiering sker inom befintlig ram på Kommunkansliet 
 
3. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige när den är avslutad. 
 
4. Motionen är därmed besvarad och avslutad. 
 
Madelaine Karlsson (S) och Bo Carlsson (C) reserverade sig mot beslutet enligt en till 
protokollet fogad bilaga. 
  
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut.   
 
James Bucci (V) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Madelaine Karlsson (S) yrkade: Jag yrkar på ett nej av motionen med den motiveringen 
vi hade i vår reservation på kommunstyrelsen. Den lyder så här. Då utredningar redan 
pågår tycker vi att vi ska vänta tills dessa är färdiga och offentliga innan ytterligare 
utredningar påbörjas. Dessa utredningar skulle ändå inte kunna ta del av all information 
i ärendet då det finns en del som är sekretessbelagt fortfarande. I yrkandet instämde Bo 
Carlsson (C). 
 
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot 
Madelaine Karlssons (S) och Bo Carlssons (C) avslagsyrkande och fann att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 Ň Ň Ň  Ň 
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Forts § 28   Dnr  2010/116 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att genom-
 föra aktuell utredning i enlighet med motionen. Utredningen får dock ej störa 
 pågående rättsliga processer. 
 
2. Finansiering sker inom befintlig ram på Kommunkansliet 
 
3. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige när den är avslutad. 
 
4. Motionen är därmed besvarad och avslutad. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
Jäv: 
Noteras att Marianne Karlsson (C) meddelade att hon inte deltog i handläggningen eller 
beslutet i ärendet på grund av jäv. 
 
 
 
Reservation: 
Madelaine Karlsson (S) och Bo Carlsson (C) reserverade sig mot beslutet enlig bilaga 2.   
 
 
 
 
Bilaga: 
Madelaine Karlsson (S) och Bo Carlsson (C) reservation, bilaga 2.   
 
 
Protokollsutdrag: 
Barn- och ungdomsnämnden
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 § 29  Dnr  2010/46 
 
 

Svar på motion om att initiera utredning och granskning om 
huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter 
orsakat Vänersborgs kommun skada i samband med Projekt 
Arena Vänersborg  
 
Ärendebeskrivning  
 
Gunnar Lidell (M) m fl har i en motion daterad 2010-01-20, mot bakgrund av vad som 
anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta ”att initiera en 
utredning och granskning om huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade 
konsulter har orsakat Vänersborgs kommun skada i samband med ’projekt Arena 
Vänersborg’. Utredningen ska omfatta tiden från december 2006 till Arena Vänersborgs 
färdigställande.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-02-10, § 15, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-07-01 ställt sig positiv till 
att, om behov fortfarande anses föreligga, en utredning i enlighet med motionen genom-
förs med hjälp av extern konsult. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-09-19, § 88, ställt sig positiv 
till att utredning görs inom i protokollet redovisade områden. Utredningen föreslås 
utföras av extern konsult. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-12-28 föreslagit att motionen 
skulle bifallas. 
 
Kanslichefen har i tjänsteanteckning 2012-02-10 redovisat samtal med motionärerna 
och därefter klargjort bland annat definition av ett antal begrepp som används i 
motionen.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i förnyat tjänsteutlåtande 2012-02-13 redovisat 
bakgrund samt föreslagit att kommunfullmäktige skulle  
1. bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra aktuell utredning i 
 enlighet med motionen. Utredningen skulle dock ej få störa pågående rättsliga 
 processer. 
 
2. Finansiering skulle ske inom befintlig ram på Kommunkansliet 

 Ň Ň Ň  Ň 
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Forts § 29   Dnr  2010/46 
 
 
3. Utredningen skulle redovisas till kommunfullmäktige när den är avslutad. 
 
4. Motionen skulle därmed vara besvarad och avslutad. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2012-02-20, § 43 
  
Ordföranden redovisade förslag till beslut. 
 
Bengt Larson (S) yrkade att ärendet skulle avslås.  
 
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot Bengt 
Larsons (S) yrkande och fann att kommunstyrelsens beslutat enligt ordförandens 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-02-29, § 58 
  
Ordföranden redovisade förslag till beslut.   
 
Madelaine Karlsson (S) yrkade att ärendet skulle avslås. I yrkandet instämde Bo 
Carlsson (C). 
 
Henrik Josten (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde James 
Bucci (V) och Per Sjödahl (MP). 
 
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot 
Madelaine Karlssons (S) yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att 

genomföra aktuell utredning i enlighet med motionen. Utredningen får dock ej 
störa pågående rättsliga processer. 

 
2. Finansiering sker inom befintlig ram på Kommunkansliet 
 
3. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige när den är avslutad. 
 
4. Motionen är därmed besvarad och avslutad. 
 
Madelaine Karlsson (S) och Bo Carlsson (C) reserverade sig mot beslutet i en till 
protokollet fogad bilaga. 

 Ň Ň Ň  Ň 
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Forts § 29   Dnr  2010/46 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut.   
 
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde 
Lena Eckerbom Wendel (M).  
 
Madelaine Karlsson (S) yrkade: Jag yrkar på ett avslag även i denna motion och med 
samma motivering vi hade i kommunstyrelsen och den lyder så här: Då motionen är 2 år 
gammal och utredningar redan pågår tycker vi att vi ska vänta tills dessa är färdiga och 
offentliga, innan ytterligare utredningar påbörjas. Dessa nya utredningar skulle ändå inte 
kunna ta del av all information i ärendet då det finns en del som är sekretessbelagt 
fortfarande. I yrkandet instämde Bo Carlsson (C) och Mats Andersson (C). 
 
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot 
Madelaine Karlssons (S) m fl avslagsyrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärdes. 
 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfull-
mäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den som stödjer 
Madelaine Karlssons (S) m fl avslagsyrkande, röstar nej.  
 
Vid omröstningen lämnades 36 ja-röster och 14 nej-röster. Vid omröstningen lämnades 
36 ja-röster och 14 nej-röster. Se bilaga 3. Noteras att en plats för Socialdemokraterna 
stod tom eftersom ingen ersättare fanns att sätta in. Därmed hade kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att 

genomföra aktuell utredning i enlighet med motionen. Utredningen får dock ej 
störa pågående rättsliga processer. 

 
2. Finansiering sker inom befintlig ram på Kommunkansliet 
 
3. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige när den är avslutad. 
 
4. Motionen är därmed besvarad och avslutad. 
_____________ 

 Ň Ň Ň  Ň 
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Forts § 29   Dnr  2010/46 
 
 
 
Jäv: 
Noteras att Marianne Karlsson (C) anmälde att hon inte deltog i handläggningen eller 
beslutet i ärendet på grund av jäv.  
 
 
Reservation: 
Madelaine Karlsson (S) och Bo Carlsson (C) reserverade sig mot beslutet enlig bilaga 4.   
 
 
 
 
Bilaga: 
Omröstningslista bilaga 3. 
Madelaine Karlssons (S) och Bo Carlssons (C) reservation bilaga 4.   
 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 


