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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av Vänersborgs kommun genomfört en utredning av beslutsprocessen 

rörande byggnationen av Arena Vänersborg. Syftet med utredningen har varit att utreda 

lagligheten i de under processen involverade förtroendevaldas/tjänstemäns beslut/ 

handhavande/handläggning samt belysa huruvida kommunen till följd av beslutsprocessen 

rörande Arena Vänersborg lidit skada (ekonomisk och ideell). Under tiden utredningen har 

genomförts har juridiska processer pågått parallellt. Till följd av detta har ansvaret mellan 

kommunen och WSP Management AB (WSP) samt konstruktionen av arenan inte varit 

föremål för denna utredning. Nedan sammanfattas utredningen.  

 

Efter att kommunfullmäktige den 20 juni 2007 fattat beslut om byggnationen av Arena 

Vänersborg ansvarade barn- och ungdomsnämnden (BUN) för projektet. En så kallad 

construction manager (CM) anlitades av Vänersborgs kommun för att leda och styra 

projektet Arena Vänersborg. Budgeten för arenan var 140 mnkr. I juni 2010 uppgick 

kostnaderna till 286 mnkr.  

 

Vår sammanfattande bedömning i frågan om lagligheten i processen är att det utifrån vad 

som framkommit i utredningen främst finns två centrala områden där kommunen brustit i 

följsamheten till gällande regelverk; uppföljning och kontroll av projektet samt upphandling. 

Ansvarig nämnd, i detta fall BUN, har ett ansvar enligt kommunallagen för att verksamheten 

bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. Vår bedömning är att BUN brustit i 

sin kontroll och uppföljning av processen för byggnationen av Arena Vänersborg. Detta mot 

bakgrund av att det enligt vår bedömning fanns en otydlighet i roll- och ansvarsfördelningen i 

projektet för byggnationen av Arena Vänersborg. Detta gällde såväl mellan politiker och 

tjänstemän som gentemot externa parter. BUN:s ordförande intog en verkställande roll vilket 

föranledde oklarheter i roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän. Därtill anlitades 

externa konsulter utan ett tydligt uppdrag och ansvar. Det var enligt vår mening heller inte 

tydliggjort hur uppföljning och kontroll av projektet skulle ske. Det saknades en 

dokumenterad ekonomisk rapportering till både BUN och kommunstyrelsen (KS), där det 

framgår vilken ekonomisk information som delgavs till nämnden och styrelsen under 

projektets gång. Mot bakgrund av styrelsens tillsynsansvar enligt kommunallagen och att 

Arena Vänersborg var ett stort investeringsprojekt kunde den ekonomiska rapporteringen 

som gavs till KS enligt vår bedömning varit tydligare. Vald CM och externa konsulter 

direktupphandlades i strid mot lagen om offentlig upphandling (LOU).   

 

Vad gäller frågan om ekonomisk skada gör utredningen inte någon bedömning av huruvida 

kommunen lidit ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg, 

då utredningen inte behandlar CM:s ansvar. Vi kan dock konstatera att det funnits flera 

faktorer som enligt vår bedömning kan ha påverkat fördyringen av Arena Vänersborg. 

Exempel på sådana faktorer är avsaknad av analys över tillvägagångssättet för att leda och 

styra projektet Arena Vänersborg, en otydlig roll- och ansvarsfördelning under processen för 

byggnationen, otillräckliga rutiner för uppföljning och rapportering både inom projektet och till 

ansvarig nämnd samt avsaknad av en enhetlig beskrivning av investeringsprocessen i 

Vänersborgs kommun.  
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Utifrån vår utredning har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Vänersborgs kommun har dock efter 2009 genomfört åtgärder för att 

förbättra vissa av de brister som uppmärksammats i denna utredning, till exempel att 

utbildningar inom juridik och offentlig upphandling har anordnats.  

 

Rekommendationer: 

 

• Se över om det finns behov av att tydliggöra processen för beredning av ärenden 

inför att nämnd och/eller fullmäktige ska fatta beslut, till exempel genom 

dokumenterade rutiner för hur beslutsärenden ska beredas och kvalitetssäkras. 

• Tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän, exempelvis i en 

kommungemensam styrmodell. 

• Tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan tjänstemän, till exempel i 

uppdragsbeskrivningar som tydliggör uppdrag och ansvar för olika chefsnivåer. 

• Arbeta kontinuerligt med utbildningsinsatser och kommunicering av gällande 

lagstiftning och riktlinjer avseende upphandling samt offentlighet och sekretess, både 

till tjänstemän och till politiker. 

• Arbeta kontinuerligt med uppföljning av inköp, för att säkerställa att dessa skett i 

enlighet med LOU samt interna riktlinjer och beslut. 

• Se över BUN:s delegationsordning avseende rätten att fatta beslut om inköp och 

upphandling. 

• Genomför en riskanalys över investeringsprocessen samt implementera kontroller 

med ansvar och roller som säkerställer att riskerna beaktas samt implementera en 

funktion som övervakar att kontrollåtgärderna är effektiva.  

• Tydliggör hur avvikelserapportering kopplat till investeringarnas utfall mot budget ska 

ske. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Arena Vänersborg invigdes under 2009. Basverksamheten i arenan är bandy men den kan 

även användas till andra issporter, bollsporter, dans samt kongresser och evenemang. 

Arenan rymmer som mest 9 000 personer.  

 

Kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun beslutade i januari 2007 att ge barn- och 

ungdomsnämndens och kommunstyrelsens presidium gemensamt i uppdrag att utreda och 

föreslå hur en ny inomhusarena och Vänersvallen skulle gestaltas, utformas och utrustas 

inom en kostnadsram om 90 mnkr. Ett förslag togs fram och kommunfullmäktige beslutade i 

juni 2007 att ställa sig bakom byggandet av Arena Vänersborg inom de nya ekonomiska 

ramar som presenterades i utredningen där investeringen uppgick till 140 mnkr. I augusti 

2007 beslutade barn- och ungdomsnämnden att utse en projektstyrelse för projektet Arena 

Vänersborg. Byggnadsnämnden beslutade i december 2007 att bevilja ansökan om bygglov 

för arenan med villkor att antagen detaljplan vinner laga kraft. I oktober 2007 inkom ett krav 

på att hålla en folkomröstning men i december 2007 beslutade kommunfullmäktige att avstå 

från att hålla en folkomröstning avseende frågan om Arena Vänersborg. Byggandet 

påbörjades under våren 2008 och arenan invigdes drygt ett år senare i september 2009.  

 

Flertalet utredningar/granskningar av projektet har genomförts, både internt och av externa 

konsulter. Bland annat genomfördes en granskning av arenan avseende investerings-

kostnader och ur ett ansvarsperspektiv under 2009/20101. Under samma period genomförde 

även kommunstyrelsens förvaltning en intern juridisk utredning där man bland annat kom 

fram till att en entreprenadrättslig utredning behövde göras2. I den interna juridiska 

utredningen framgår vidare att åklagare beslutat att genomföra en straffrättslig utredning, 

som utfördes av polismyndigheten. I den interna juridiska utredningen framkom också att det 

kunde finnas anledning till att vidare utreda och granska huruvida förtroendevalda, anställda 

och/eller anlitade konsulter orsakat kommunen skada. Kommunfullmäktige beslutade under 

2012 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda beslutsprocessen för Arena Vänersborg3. 

2.2. Syfte och avgränsning 

Efter överenskommelse daterad 2013-01-15 med uppdragsgivare har syftet med utredningen 

varit att: 

• Utreda lagligheten i de under processen involverade förtroendevaldas/tjänstemäns 

beslut/handhavande/handläggning jämfört med vid tiden gällande regelverk, såväl 

lokalt som nationellt. 

• Belysa huruvida kommunen till följd av beslutsprocessen rörande Arena Vänersborg 

lidit skada (ekonomisk och ideell). 

                                                
1
 Granskning av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett ansvarsperspektiv, PWC, 2009. 

2
 Rapport av den juridiska utredningen avseende uppförandet av Arena Vänersborg, 2010-01-20, dnr KS 

2009/628. 
3
 KF 2012-03-28, § 29, dnr 2010/46. 
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För att utreda lagligheten i processen för byggnationen av Arena Vänersborg har en 

kartläggning av beslutsprocessen genomförts. I kartläggningen pekar vi på om beslut i 

processen tagits i enlighet med lagstiftning och kommunens egna riktlinjer och reglementen. 

Vi belyser även roll- och ansvarsfördelning, befogenheter och eventuella förbättrings-

områden.  

 

Under tiden utredningen har genomförts har juridiska processer pågått parallellt. Till följd av 

detta har ansvaret mellan kommunen och WSP Management AB (WSP) samt konstruktionen 

av arenan inte varit föremål för denna utredning. Mot bakgrund av detta behandlar inte heller 

utredningen närmare vilka specifika faktorer, så som en viss aktivitet eller försumlighet under 

beslutsprocessen, som orsakat fördyringen av Arena Vänersborg. Vi gör därför ingen 

bedömning av huruvida kommunen lidit ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen 

rörande Arena Vänersborg.  Med ideell skada avses skada av icke-ekonomisk natur. I 

skadeståndslagen kommer det till uttryck bl.a. i 2 kap. 3 § och 5 kap. 1 §. Det är möjligt att 

kommunen till följd av beslutsprocessen drabbats av en förtroendeskada vilket skulle kunna 

ses som en ideell skada. Vår utredning omfattar dock inte att uttala oss om huruvida 

beslutsprocessen i ärendet avseende Arena Vänersborg faktiskt lett till ett minskat 

förtroende.  

2.3. Metod 

Utredningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. En dokumentförteckning 

och de intervjuade framgår av bilaga 1. Samtliga intervjuade har givits möjlighet att 

sakfelsgranska rapporten. Inom ramen för utredningen har följande personer tillfrågats att 

delta i intervjuer men avböjt: 

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden 2006 till oktober 2009. 

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden oktober 2009 till juni 2010. 

• Ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2006 till 2010. 

2.4. Lista över förkortningar 

BUN  Barn- och ungdomsnämnden 

BUF  Barn- och ungdomsförvaltningen 

CM  Construction Manager 

KS  Kommunstyrelsen 

KSAU   Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSO  Kommunstyrelsens ordförande 

LOU  Lagen om offentlig upphandling 

Mnkr  Miljoner kronor 

WSP  WSP Management AB 

ÄTA  Ändrings- och tilläggsarbeten 
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3. Processen för byggnationen av Arena Vänersborg 

3.1. Beslut om investeringen Arena Vänersborg 

Frågan om en arena i Vänersborg var under flera år aktuell genom att dåvarande 

Sportcentrums behov av utveckling diskuterats4. Innan kommunfullmäktige fattade beslut om 

Arena Vänersborg var frågan föremål för beredning inom barn- och ungdomsnämnden 

(BUN) och kommunstyrelsen (KS). 

 

Den 22 november 2006 bjöd ordförande i BUN, genom chefen för enheten Arena Fritid, in till 

ett arbetsmöte om ”Arena Sportcentrum”5. Inbjudan gick bland annat till kommunstyrelsens 

arbetsutskott (KSAU), presidiet i BUN, vissa tjänstemän inom barn- och 

ungdomsförvaltningen (BUF) en extern konsult och en extern arkitekt. Av 

minnesanteckningar från arbetsmötet framgår att nämnden bjöd in till ”överläggning kring 

den presenterade investeringsplanen för Arena/Fritid i syfte att förtydliga och fördjupa 

underlaget för den fortsatta långsiktiga planeringen” 6. Det fanns också skisser över en arena 

som tagits fram av den externa arkitekten, daterade 2006-12-107. Det fanns vid denna 

tidpunkt inget specifikt uppdrag till BUN att utreda frågan om en arena. Enligt uppgift från 

upphandlingsavdelningen och BUF finns det inga underlag som visar att den externa 

konsulten och externa arkitekten var upphandlade. Det saknades också en 

uppdragsbeskrivning för dessa8.  

 

Den 17 januari 2007 beslutade KS bland annat att ge BUN:s och KS:s presidium gemensamt 

i uppdrag att utreda och föreslå hur en ny inomhusarena och Vänersvallen skulle gestaltas, 

utformas och utrustas inom en kostnadsram på 90 miljoner kronor (mnkr). Som underlag till 

beslutet fanns en tjänsteskrivelse från kommunchefen9. I skrivelsen framgår bland annat att 

kommunfullmäktige tidigare anslagit medel för renovering av sportcentrum. KS hade utrett 

möjligheter till utveckling genom byggnation av köpcenter, bostäder och inbyggnad av 

nuvarande isstadion. Vidare framgår att BUN tagit fram en plan som beskrev en tänkbar 

utveckling av anläggningen.  

 

En projektgrupp bildades för att genomföra uppdraget från KS. Denna bestod av BUN:s 

presidium, förvaltningschefen för BUF, verksamhetschefen för kultur och fritid, chefen för 

enheten Arena Fritid, en informationssekreterare, den externa konsulten och den externa 

arkitekten. Dessa avlämnade den 4 maj 2007 en rapport; ”Sportcentrum Arena Vänersborg, 

rapport 070504”. Till rapporten lämnades ett missiv, undertecknat av ordföranden i BUN och 

KS, där det framgick att uppdraget från KS var slutfört samt att projektgruppen upplöstes i 

samband med avrapporteringen av rapporten10. Rapporten utgjorde sedan underlag för 

                                                
4
 Uppgift enligt skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2007-01-02, dnr 2006/551. 

5
 BUF, dnr 2003/116. 

6
 BUF, minnesanteckningar från presidieöverläggning mellan KSAU och BUN presidiet, 2006-12-14. 

7
 Uppgift från intern sammanställning från kommunkansliet över beslut tagna gällande Arena Vänersborg.  

8
 Uppgift från intern sammanställning från kommunkansliet över beslut tagna gällande Arena Vänersborg.  

9
 Arena Vänersborg, uppdrag att utreda och kostnadsberäkna en ny inomhusarena på Sportcentrum 2007-01-02, 

dnr 2006/551. 
10

 KS, dnr 2006/551. 
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beslut i BUN, KS och KF. Rapporten innehöll bland annat skisser över arenan från den 

externa arkitekten, beskrivningar av fastigheten, infrastruktur, planfrågor samt teknik och 

miljö.  

 

Projektkostnaden enligt förslaget i rapporten uppskattades till 140 mnkr samt ytterligare 10 

mnkr för fotbollsanläggningar. Förslaget innehöll även beskrivning över investeringens 

påverkan på driftbudgeten. Enligt denna skulle de årliga intäkterna och driftskostnaderna 

uppgå till ca 3 mnkr respektive -4 mnkr. I bilaga 6 till rapporten fanns en kalkyl över 

investeringens totala driftskostnader vilket inkluderar avskrivningar, finansieringskostnader 

och löpande driftskostnader. Denna upprättades av ekonomikontoret. Kalkylen visar på en 

årlig driftskostnad på 13,7 mnkr, vilket skulle resultera i ett årligt underskott om 10,6 mnkr. I 

bilagan framgår också att; ”Projektledaren har i samråd med arkitekt och byggkonsulter 

bedömt investeringsutgiften till 140 mnkr. Av dessa bedömer projektledningen att 20 mnkr 

kan finansieras av sponsorer via ett investeringsbidrag. Den kommunala nettoinvesteringen 

blir då 120 mnkr”11.  

 

Vidare framgick i rapporten en beskrivning av osäkerhetsfaktorer och risker. Under 

ekonomiska risker framgick bland annat (utdrag ur rapporten)12: 

 

• ”En åtminstone i dagsläget klart överhettad byggmarknad”. 

• ”Kalkylerna har gjorts på tidiga handlingar”. 

• ”Inga systemhandlingar har tagits fram ännu”. 

• ”Fåtal prisuppgifter”. 

 

Det har inom ramen för vår utredning inte framkommit huruvida dessa risker senare kom att 

hanteras eller vilka åtgärder som genomförts för att förebygga riskerna.  

 

BUN fattade den 25 maj 2007 beslut om att godkänna det förslag som projektgruppen lämnat 

i rapporten. Den 4 juni 2007 fattade KS beslut i ärendet och ställde sig bakom de 

ekonomiska ramar som presenterats i rapporten samt tog beslut att föreslå fullmäktige att 

fatta beslut enligt nedan. Den 20 juni 2007 fattade kommunfullmäktige beslut om Arena 

Vänersborg. Kommunfullmäktige beslutade enligt följande (utdrag ur beslutet)13: 

 

• ”Att ställa sig bakom byggande av Arena Vänersborg, inom de nya ekonomiska 

ramar som presenterats i utredningen 

• För att påbörja arbetet under 2007 tillförs barn- och ungdomsnämnden 10 mnkr i 

utökad investeringsbudget innevarande år. Finansiering sker genom minskad 

amortering 

• Övrig investeringsbudget för projektet beslutas i Mål- och resursplan för 2008-2010 

• Barn- och ungdomsnämnden skall fortlöpande avrapportera projektet till 

kommunstyrelsens presidium 

                                                
11

 Sportcentrum Arena Vänersborg, Rapport 070504, bilaga 6. 
12

 Sportcentrum Arena Vänersborg, Rapport 070504. 
13

 KF, dnr 2006/551. 
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• Vad gäller de övriga investeringsbehov inom Arena-Fritid, som finns beskrivna i 

utvecklingsplanen, får barn- och ungdomsnämnden prioritera dessa inom ramen för 

beslutad Mål- och resursplan 2008-2010 

• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens 

presidium bearbeta möjligheterna till extern medfinansiering”. 

 

Den 27 augusti 2007 behandlade BUN kommunfullmäktiges beslut14. Nämnden beslutade att 

utse en projektstyrelse för projektet ”Sportcentrum Arena Vänersborg”. Denna skulle enligt 

beslutet bestå av BUN:s presidium, förvaltningschefen för BUF, verksamhetschefen för kultur 

och fritid samt chefen för enheten Arena Fritid. Enligt beslutet skulle projektstyrelsen löpande 

rapportera till BUN. Vidare framgår av beslutet att (utdrag ur beslutet)15: 

 

• ”Barn- och ungdomschefen är beslutsattestant och ordförande S Anders Larsson är 

mottagningsattestant för de av kommunfullmäktige anslagna investeringsmedlen om 

10 mnkr 

• 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)”.  

3.1.1. Vår kommentar och rekommendation 

Kommunfullmäktige fattade beslut om byggnationen av Arena Vänersborg. Beslutet hade 

innan dess beretts av KS och BUN. Enligt vår bedömning är detta i enlighet med 

kommunallagens krav om att ärenden ska ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde 

ärendet berör16 innan det avgörs av fullmäktige (KL 5 kap. 26 §). Diskussioner och 

förberedande arbete för en arena skedde under 2006. Det fanns då inget specifikt uppdrag 

till BUN att utreda frågan om en eventuell arena. Vi kan dock konstatera att BUN enligt då 

gällande reglemente17 hade ansvar för att fullgöra och främja kommunens verksamhet inom 

området arena och fritid. Det är enligt vår mening däremot bristfälligt och i strid mot lagen om 

offentlig upphandling (LOU) att icke upphandlade konsulter anlitades i detta förberedande 

arbete. 

 

I rapporten som låg till grund för beslutet om investeringen Arena Vänersborg framgår ett 

antal osäkerhetsfaktorer och risker förenat med projektet. Som ovan nämnts har det inom 

ramen för vår utredning inte framgått att dessa hanterats eller vilka åtgärder som genomförts 

för att förebygga riskerna. Det är enligt vår mening väsentligt att denna typ av beslut föregås 

av en riskbedömning och att det sker ett arbete för att förebygga de identifierade riskerna.  

 

Vi noterar att endast en del av driftskostnaderna för arenan framgår i rapporten som låg till 

grund för beslutet om investeringen Arena Vänersborg. I bilaga 6 till rapporten återfanns 

dock investeringens totala driftskostnad, vilket inkluderade avskrivningskostnader och 

räntekostnader. Att endast en del av investeringens driftskostnader återfanns i rapporten 

                                                
14

 BUN protokoll 2008-08-27, § 116, dnr 2007/21. 
15

 BUN protokoll 2008-08-27, § 116, dnr 2007/21. 
16

 Eller en fullmäktigeberedning.  
17

 Reglemente för BUN, dnr 2003/18 
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skulle kunna ha medfört att underlaget blev otydligt avseende vilka ekonomiska 

konsekvenser som investeringen skulle komma att medföra för Vänersborgs kommun. Innan 

ett ärende avgörs av fullmäktige ska det ha beretts, antingen av en nämnd vars 

verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning (KL 5 kap. 26§). Det 

finns dock inga krav på kvaliteten i beredningen, utan det är fullmäktige som avgör om 

beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Ett otydligt eller inte tillräckligt 

underlag inför beslutsärenden innebär dock en risk för att beslut tas på felaktiga grunder. 

Kommungemensamma riktlinjer och rutiner för hur beslutsärenden ska beredas och 

kvalitetssäkras kan underlätta denna hantering. 

 

BUN gav ordförande i BUN rätt att fatta ”erforderliga beslut” i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Beslutsformuleringen öppnar enligt vår bedömning upp för en 

otydlighet avseende vilket ansvar och vilka befogenheter nämndens ordförande respektive 

hela BUN hade. Rätten att fatta beslut innefattade heller inga beloppsmässiga gränser. En 

nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 33 § uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 

ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta i ett visst ärende eller i en grupp av 

ärenden. Beslutanderätten får enligt 6 kap. 34 § 1 p. inte delegeras i ärenden som avser 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Kommunallagen definierar inte 

närmare vad som avses med detta, men tanken är att rätten att delegera inte får utnyttjas på 

ett sätt som kan rubba nämndens övergripande ansvar för verksamheten18. Beslut som fattas 

med stöd av 33 § ska också anmälas till nämnden. Mot bakgrund av att Arena Vänersborg 

var en investering som innebar en väsentlig kostnad och flera risker med projektet var 

identifierade torde detta enligt vår mening ses som ett beslut som avsåg både 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

3.2. Organisation och funktioner i projektet 

När beslut fattades om Arena Vänersborg ansvarade BUN för byggnation och förvaltning av 

sina anläggningar. Enligt förvaltningschefen för BUF och chef för enheten Arena Fritid 

tillfrågades samhällsbyggnadsförvaltningen, som då hade ansvaret för de övriga kommunalt 

ägda fastigheterna19, om hjälp med projektledning för byggnation av Arena Vänersborg men 

avböjde.  

 

Vänersborgs kommun valde att anlita en så kallad construction manager (CM) för att leda 

och styra projektet Arena Vänersborg. Tillvägagångssättet med en CM innebar en delad 

entreprenad där CM ansvarade för samordning och projektstyrning. Det har i vår utredning 

inte framkommit att det finns någon dokumenterad analys av skälen som låg bakom valet av 

att använda sig av en CM, till skillnad från exempelvis en totalentreprenad. Av intervjuerna 

framgår dock vissa skäl till detta tillvägagångssätt. KSO (dåvarande 1:e vice ordförande i KS) 

menar att ett skäl var en önskan om att fördela entreprenaderna på mindre lokala 

leverantörer, vilket inte hade varit möjligt vid en totalentreprenad. Enligt intervjuad 

ekonomichef framhöll BUN:s ordförande att en totalentreprenad hade blivit dyrare än delad 

entreprenad. Intervjuad chef för enheten Arena Fritid menar att det framhölls att detta 

tillvägagångssätt var att föredra framför andra. Av minnesanteckningar från möten mellan 

                                                
18

 Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, s 447, SKL Kommentus Media. 
19

 Med undantag för de som ägdes av kommunala fastighetsbolag. 
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kommunrevisionen i Vänersborgs kommun och projektstyrelsen framgår också att skälen 

ovan framhölls av projektstyrelsen20. Därtill framgår också att tidsaspekten, att tiden gick att 

korta vid delad entreprenad, framhölls. Som nämnts inledningsvis har vi inom ramen för 

utredningen inte heller haft möjlighet att intervjua BUN:s ordförande och därmed inte fått 

dennes bild av valet av tillvägagångssätt.  

 

Enligt intervjuad upphandlingschef bjöd ordförande i BUN på egen hand in leverantörer till att 

lämna anbud som CM och upphandlingsavdelningen var inte involverade. Enligt 

upphandlingschefen annonserades inte denna förfrågan utan är att betrakta som 

direktupphandling. Av minnesanteckningar från möte mellan kommunrevisionen och 

projektstyrelsen för Arena Vänersborg framgår att en riktad förfrågan ställdes till fyra 

leverantörer om vilken upphandlingsform som skulle vara den bästa21. Enligt 

minnesanteckningarna inkom tre svar. I minnesanteckningarna framgår även att förfrågan 

uppges ha genomförts tillsammans med ”kommunens centrala inköpsavdelning”, vilket enligt 

uppgift från upphandlingschefen dock inte är korrekt. Kostnaderna för vald CM och dess 

underentreprenörer kom att uppgå till cirka 20,5 mnkr.22.  

 

I projektet för byggnationen anlitades även den tidigare nämnda externa konsulten och den 

externa arkitektbyrån. Dessa var inte upphandlade. Kostnaderna för den externa konsulten 

kom att uppgå till cirka 600 tkr23 under perioden 2007 till 31 maj 2011. Kostnaderna för den 

externa arkitektbyrån kom under samma period att uppgå till cirka 2,2 mnkr. Det finns 

upprättade beställningsskrivelser med både den externa konsulten24 och den externa 

arkitektbyrån25 som undertecknats av chefen för enheten Arena Fritid.  

3.2.1. Ansvar och befogenheter  

Då ansvaret mellan CM och Vänersborgs kommun för närvarande är föremål för en juridisk 

process behandlar inte denna utredning ansvarsförhållandena mellan vald CM och 

kommunen. Övergripande roller och ansvar i projektorganisationen för byggnationen framgår 

dock nedan. Ett avtal upprättades mellan CM och kommunen. Av BUF:s interna utredning i 

ärendet26 framgår att det i avtalet finns ett; ”tydligt uppdrag och uppdragsbeskrivning, som 

innebär att WSP har den övergripande projektledningen och skall sköta alla upphandlingar. 

Vald CM har även ansvar för uppföljning av projektet både praktiskt och ekonomiskt”. EY har 

inom ramen för utredningen inte närmare värderat detta uppdrag och ansvar. Enligt 

intervjuad upphandlingschef skickade CM underlag för upphandlingarna av 

underentreprenörerna till upphandlingsavdelningen som sedan annonserade dessa.  

 

Som tidigare nämnts beslutade BUN den 27 augusti 2007 att inrätta en projektstyrelse. Enligt 

de intervjuade fanns ingen dokumenterad uppdragsbeskrivning för denna projektstyrelse 

                                                
20

 Minnesanteckningar från möten med kommunrevisionen och projektstyrelsen för Arena Vänersborg, 2008-05-
26 och 2009-09-16. 
21

 Minnesanteckningar från möte med kommunrevisionen och projektstyrelsen för Arena Vänersborg, 2008-04-09. 
22

 Uppgift från Barn- och ungdomsförvaltningen 2013-11-07. 
23

 Intern rapport avseende Arena Vänersborg, Barn- och ungdomsförvaltningen 2011-08-30. 
24

 Daterad 2007-08-20, BUN, dnr 2007/21.  
25

 Daterad 2007-08-01, BUN, dnr 2007/21. 
26

 Intern rapport avseende Arena Vänersborg, Barn- och ungdomsförvaltningen, 2011-08-30. 
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eller för övriga roller och funktioner i projektet. En organisationsbild, daterad 2007-09-18, 

beskriver projektorganisationen enligt nedan: 

 

 
Bild: Arena Vänersborg, Organisationsplan – Projektorganisation, Vänersborgs kommun och WSP, 2007-09-18. 

*Justerat från Margareta Andersson eftersom detta troligen var en felskrivning i denna organisationsplan enligt 

uppgift från BUF. Namn/funktion markerat med siffra samt boxar med streckad kontur är våra 

kommentarer/tillägg. I en annan organisationsbild
27

 benämns projektledningen för ”projektbyggledning” och det 

finns ett tillägg om projektörer och entreprenörer (boxar med streckad kontur ovan).  

 

Som framgår av organisationsplanen leddes projektstyrelsen av BUN:s ordförande. I den 

revision som genomfördes av projektet framgår att BUN:s ordförande även ingick i 

arbetsgruppen28. BUN:s ordförande fanns dock inte med i arbetsgruppen enligt 

                                                
27

 Granskning av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett ansvarsperspektiv, PWC, 2009-
11-15, s. 15. 
28

 Granskning av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett ansvarsperspektiv, PWC, 2009-
11-15, s. 15.  
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organisationsplanen ovan29. Därtill framgår av BUF:s interna utredning30 att även 

marknadskoordinator ingick i projektstyrelsen. Flera av de intervjuade uttrycker en 

problematik i att ordförande intog en roll som både beslutande och verkställande. Som 

nämnts inledningsvis har vi inom ramen för utredningen inte haft möjlighet att genomföra en 

intervju med dåvarande ordförande för BUN och har därmed inte fått dennes bild av 

organisation och funktioner i projektet för byggnationen.   

 

Enligt chef för enheten Arena Fritid och verksamhetschefen för kultur och fritid fungerade 

den externa konsulten som en kontaktperson mellan kommunen och CM. Bakgrunden till att 

denna konsult anlitades uppges vara att denne tidigare varit delaktig i byggprojekt inom 

kommunen och hade relevant kunskap.  

 

Av vad som framkommit i intervjuer hade inte ekonomichef eller upphandlingschef någon 

uttalad roll eller ansvarsområde inom ramen för detta projekt eftersom BUN och dess 

förvaltning ansvarade för projektet. Enligt intervjuad ekonomichef efterfrågade 

ekonomikontoret en analys inför att kommunfullmäktige skulle fatta beslut. Detta eftersom 

ärendet skulle behandlas av KS. Som ovan nämnts fanns också en ekonomisk analys i 

underlaget inför fullmäktiges beslut. Enligt intervjuad upphandlingschef var 

upphandlingsavdelningen involverad i att bistå CM med information inför upphandling av 

underentreprenörerna. CM skickade underlag till upphandlingsavdelningen som sedan 

annonserade dessa, enligt upphandlingschefen. Upphandlingschef menar att det vid 

tidpunkten fanns tydliga styrdokument kring offentlig upphandling. Kommunkansliet har dock 

i efterhand konstaterat ett behov av att stärka utbildningsinsatserna inom offentlig 

upphandling och anlitande av konsulter31.  

 

Vi kan konstatera att BUN vid tillfället för byggnationen av arenan hade en antagen 

dokumenthanteringsplan som beskrev hur allmänna handlingar skulle registreras och 

förvaras. Det har inom ramen för utredningen inte framkommit att det fanns några specifika 

rutiner för diarieföring i detta projekt. Enligt intervjuad KSO, ledamot i KS och 

förvaltningschef för BUF framgår dock synpunkter kring att hanteringen av allmänna 

handlingar i projektet inte skedde på ett tillfredsställande sätt. Av rapport från den juridiska 

utredningen från kommunkansliet32 avseende Arena Vänersborg framgår också att det enligt 

rapporten bedömdes finnas ett behov av utbildning för kommunens personal och 

förtroendevalda gällande offentlighet och sekretess. Bland annat med inriktning på hur 

dokumentation ska ske och hur allmänna handlingar ska förvaras, oavsett om det sker internt 

eller hos konsulter.    

                                                
29

 Det finns också andra skillnader mellan revisionsrapporten och organisationsplanen ovan avseende 
beskrivningen av vilka som ingick i projektorganisationen. I revisionsrapporten framgår till exempel inte att 
funktionerna förvaltningschef, chef för enheten Arena Fritid inom BUF och informationssekreterare Vänersborgs 
kommun ingick i projektstyrelsen. Se granskning av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett 
ansvarsperspektiv, PWC, 2009-11-15, s. 15. 
30

 Intern rapport avseende Arena Vänersborg, Barn- och ungdomsförvaltningen 2011-08-30. 
31

 Rapport av den juridiska utredningen avseende uppförandet av Arena Vänersborg, 2010-01-20, dnr KS 
2009/628. 
32

 Rapport av den juridiska utredningen avseende uppförandet av Arena Vänersborg, 2010-01-20, dnr KS 
2009/628. 
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3.2.2. Vår kommentar och rekommendation 

Vi kan konstatera att valet av tillvägagångssätt med en delad entreprenad inte har föregåtts 

av någon analys, åtminstone ingen dokumenterad sådan. Därtill direktupphandlades CM, 

vilket är i strid med LOU. Enligt vår mening är det anmärkningsvärt att inte 

upphandlingsavdelningen involverades i detta. Vi kan också konstatera att den externa 

konsulten och den externa arkitekten som anlitades inte var upphandlade. Av BUN:s då 

gällande delegationsordning framgår att löpande inköp/anskaffning av inventarier och 

förbrukningsmaterial samt upphandling av varor och tjänster var delegerat till utsedd 

beslutsattestant. Det framgår inga beloppsmässiga gränser för inköp eller upphandling. BUN 

rekommenderas att se över sin delegationsordning i detta avseende. Det är dock positivt att 

kommunkansliet identifierat ett behov av utbildningsinsatser inom området. En kontinuerlig 

uppföljning av inköp är enligt vår bedömning centralt i den interna kontrollen av 

upphandlingsprocessen.  

 

Roller, ansvar och befogenheter var enligt vår bedömning inte tydliggjorda i projektet. Trots 

att kommunen valde att anlita en CM för att leda och styra projektet användes ytterligare en 

extern konsult som mellanhand mellan kommunen och CM. Det saknades en tydlig 

uppdragsbeskrivning för denna konsult samtidigt som konsulten hade centrala roller i både 

projektstyrelse och arbetsgrupp. Politiker respektive tjänstemännens roller i projektet för 

byggnationen var enligt vår bedömning inte tydliggjorda. BUN:s ordförande hade en 

verkställande roll i projektet vilket har inneburit en oklarhet i roller och ansvar mellan politiker 

och tjänstemän. Roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän samt mellan tjänstemän 

bör tydliggöras och dokumenteras. Till exempel kan detta ske genom en beskrivning av en 

kommungemensam styrmodell som beskriver roller och ansvar mellan politiker och 

tjänstemän. Roll- och ansvarsfördelning mellan tjänstemän kan tydliggöras i 

uppdragsbeskrivningar, som till exempel tydliggör uppdrag och ansvar för olika chefsnivåer. 

En kommungemensam modell för projektstyrning som till exempel beskriver vilka krav som 

ställs på roller, ansvar och rapportering kan också underlätta framtida styrning av projekt. 

 

Vi vill i detta sammanhang också betona vikten av att upprätta avtal med tydliga uppdrag till 

externa utförare som anlitas av kommunen. Även om en nämnd sluter avtal med en extern 

aktör om att utföra en kommunal angelägenhet (till exempel verksamhet som bedrivs i 

entreprenadform) kvarstår fortfarande nämndens verksamhetsansvar. Om den externa 

utföraren inte är upphandlad och/eller ett avtal saknas försvåras möjligheten att kontrollera 

och följa upp verksamheten hos den externa utföraren.  

3.3. Rapportering och ekonomisk uppföljning  

Under processen för byggnationen skedde en avrapportering från projektstyrelsen genom 

ordförande i BUN till KS, KSAU och BUN. Därtill följde kommunrevisionen löpande ärendet, 

genom kontinuerliga dialoger mellan revisionen och representanter från projektstyrelsen för 

Arena Vänersborg33. Enligt en intern sammanställning från kommunkansliet var ärendet 

                                                
33

 Enligt minnesanteckningar från möten mellan projektstyrelsen och kommunrevisionen under 2008-2009. 



 
 
    

14 

aktuellt i BUN, BUN:s presidium, KS och KSAU vid följande tillfällen efter att BUN behandlat 

kommunfullmäktiges beslut om arenan34: 

 

Sammanträde Nämnd/Styrelse/Utskott Beslut/Information 

2007-11-19, § 163 

 

BUN Information från BUN:s ordförande om olika metoder 

för kylanläggningar i arenan. 

2007-12-03, § 213 BUN:s presidium Avstämningsmöte mellan presidierna i BUN och KS. 

2007-12-12, § 295 KS Information från BUN:s ordförande. 

2007-12-17, § 176 BUN BUN informerades om att KS fått information samt att 

ordförande redogjorde för exempel på olika 

ställningstaganden som projektstyrelsen stod inför. 

2008-01-28, § 13 BUN Information från ordförande om hur projektet fortlöpte. 

2008-02-13, § 33 KS Information från BUN:s ordförande om arbetet med 

projektet. 

2008-03-12, § 74 KS Information från BUN:s ordförande om arbetet med 

projektet. 

2008-03-17, § 40 BUN BUN:s ordförande informerade om att 120 + 20 mnkr 

inte såg ut att hålla och hade enligt protokollet 

informerat KS. 

2008-09-29, § 200 BUN:s presidium Beslut togs om att vid nästa sammanträde informera 

om stödfunktion till projektet Arena Vänersborg. 

2008-10-13, § 109 BUN Information från BUF:s förvaltningschef om 

stödfunktion till projektet. 

2008-10-22, § 52 KSAU BUN:s ordförande lämnade information om 

byggnationen av Arena Vänersborg. Beslut om att 

ordförande skulle återkomma till KSAU vid dess 

sammanträde 2008-11-19. 

2008-11-17, § 128 BUN BUN:s ordförande rapporterade om aktuell situation.  

2008-11-19, § 56 KSAU BUN:s ordförande rapporterade och hade vid 

sammanträdet med sig en rapport benämnd 

”avstämning 2008-11-19”. 

2008-12-03, § 260 KS BUN:s ordförande lämnade rapport och information. 

Enligt protokoll klarlades också datum för invigning.  

2009-03-11, § 61 KS BUN:s ordförande gav en lägesrapport över arbetet 

med Arena Vänersborg. 

2009-04-14, § 52 BUN BUN:s ordförande gav information om invigning. 

                                                
34

 Intern sammanställning från kommunkansliet över beslut tagna gällande Arena Vänersborg. Den interna 
sammanställningen bygger på protokoll från BUN:s presidium 2007-2009, BUN 2007-2009, KSAU 2008-2009 
samt KS 2008-2009. Därtill uppges i rapporten att en sökning skett i KS:s och BUN:s diarier. Sammanställningen 
omfattar beslut och informationer kring uppförandet av Arena Vänersborg och inte beslut kring 
marknadsföringsavtal mm. 
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2009-09-14, § 98 BUN BUN:s ordförande gav information om 

kostnadsprognos om 234 mnkr. Enligt protokollet 

informerade ordförande att han erhållit 

slutkostnadsprognos (SKP) om 188 mnkr i början av 

juni 2009 och att ny SKP om 234 mnkr erhållits den 19 

augusti. 

2009-09-16, § 211 KS Information från BUN:s ordförande. 

2009-10-12, § 133 BUN BUN entledigade projektstyrelsen för Arena 

Vänersborg. 

Tabell 1: Sammanställning av rapportering avseende Arena Vänersborg i BUN, KS och KSAU.  

 

Av protokollen framgår i övrigt inte vilken information som lämnades vid sammanträdena. 

3.3.1. Ekonomisk uppföljning 

För projektet Arena Vänersborg tog enligt uppgift BUF under 2009 fram rutindokumentet 

”Ekonomi/Budgetuppföljning”35 för hantering av ekonomisk information. I rutindokumentet 

framgår det att BUF två gånger per månad skulle ta fram ekonomiska rapporter36. Dessa 

skulle sedan skickas till representant hos CM, förvaltningschefen samt chefen för Arena och 

Fritid. Enligt ekonom vid BUF skickades dessa rapporter även till ordförande i BUN samt 

avdelningschef för kultur och fritid inom BUF. Det finns inga övriga rutindokument eller 

policydokument som vi erhållit. 

 

Som framgår ovan lämnade projektstyrelsen genom BUN:s ordförande löpande 

avstämningsrapporter till BUN och KS under 2008 och 2009. Det framgår dock inte vidare 

vilken information och/eller material som presenterades. Det har vidare inte framkommit om 

och i så fall vilka krav BUN och KS ställde på rapporteringen. Enligt intervjuad KSO fick KS 

information om projektet men inte om den ekonomiska utvecklingen. Vi har inte identifierat 

att kommunen haft dokumenterade rutiner/policy för hur ekonomisk uppföljning av pågående 

investeringar skulle ske.  

 

CM ansvarade för att ta fram slutkostnadsprognoser (SKP) i projektet. Nedan framgår en 

sammanställning över den ekonomiska rapporteringen. Vi har inom ramen för utredningen 

efterfrågat dokumentation avseende dessa SKP hos BUF men har inte kunnat ta del av 

dessa. Sammanställningen bygger därför delvis på uppgifter från den revision37 som 

genomfördes på uppdrag av kommunrevision kring arenaprojektet och dels på kommunens 

interna material. 

                                                
35

 Daterat 2009-03-20. 
36

 Enligt uppgift från ekonom vid BUF togs följande ekonomiska rapporter fram två gånger per månad: en 
översiktlig rapport över projektet på kontonivå, en rapport med redovisning på respektive underentreprenad på 
kontonivå och en analyslista med förteckning av samtliga fakturor. 
37

 Granskning av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett ansvarsperspektiv, PWC, 2009-
11-15. 
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Tabell 2. Periodisk sammanställning över budget, SKP och ekonomisk rapportering i projektet.  

 

Enligt tidigare uppgifter från genomförd revision ska en extern part ha anlitats för att under 

hösten 2007 göra en kostnadskalkyl av arenan38. Av vad som framkommit i utredningen finns 

denna inte dokumenterad och vi har därför inte kunnat ta del av denna.  

 

                                                
38

 Granskning av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett ansvarsperspektiv, PWC, 2009-
11-15. 

Period

Utfall 

Ack 

mnkr

SKP mnkr 

(från CM)

Budget 

Ack mnkr 

(KF)

Projekt-

styrelsens 

prognos 

mnkr

Projekt-

styrelsens 

rapportering 

tlll BUN

Projekt-

styrelsens 

rapportering 

till KS

Noteringar

2007 juni 2 140

Budget för 2008-2010 läggs och 

projektet budgeterades till 140 

mnkr

2008 jan

Ingen 

uppgift 

(IU) 140 x

Ordf. informerade BUN om 

projektet. Oklart om SKP var 

med.

2008 feb IU 184 140 170 x

Ordf. informerade KS om 

projektet. Oklart om SKP var 

med.

2008 mars IU 140 x x

Ordf. informerade KS och BUN 

om att 140 mnkr inte kommer att 

räcka.

2008 april IU 140

2008 maj IU 140 x

2008 juni IU 140

2008 juli IU 140

2008 aug IU 140

2008 sep IU 140

2008 okt IU 140 x x

Ordf. informerade BUN och KS. 

Framgår inte från protokollet vad 

som återrapporterades.

2008 nov IU 176 140 176 x x

Ordf. informerade BUN och KSAU 

om projektet. 

2008 dec IU 140 176 x

Ordf. informerade KS om 

projektet.

2009 jan 82 140 176

Inget nytt beslut av KF om höjt 

investeringsutrymme.

2009 feb 85 140

2009 mars 113 189 140 x

Ordf. informerade KS om 

projektet. Oklart om SKP var 

med.

2009 april 133 140

2009 maj 137 140

2009 juni 172 140

2009 juli 190 140

2009 aug 202 140

2009 sep 214 234 140 234 x x

Ordf. informerade BUN och KS 

om en prognos om 234 mnkr. 

Enligt BUN:s protokoll fick ordf. 

information om SKP på 188 mnkr 

i början av juni 2009.

2009 okt 229 140

2009 nov 246 270 140

2009 dec 278 140 234

2010 286 140 234

2011 juni 286 140
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Som framgår av tabell 2 kom kostnaderna att öka markant efter juni 2009. Förklaringar som 

lyfts fram till den ökade kostnaden för arenan är dels ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) på 

arenan och dels att arenan kom att omfatta sådant som från början inte var avsett, till 

exempel en restaurang. Som nämnts inledningsvis behandlar inte denna utredning ansvaret 

mellan CM och Vänersborgs kommun. Vi har inom ramen för vår utredning därför inte gått 

närmare in på ansvaret för de ökade kostnaderna. Vi kan dock konstatera att ÄTA 

diskuterades vid så kallade produktionsmöten39. Beställningar och utformningar i arenan 

diskuterades vid byggmöten/arbetsgruppsmöten40 där representanter från BUN och BUF 

ingick. 

 

Enligt då gällande reglemente för BUN41 och KS42 skulle både nämnden och styrelsen 

regelmässigt rapportera till fullmäktige hur dess verksamhet och ekonomiska ställning 

utvecklades under året. Möjligheten fanns för BUN att väcka frågan om en högre 

investeringskostnad i budgetberedning med KS under 2008 och 2009. I en intern rapport från 

BUF43 framgår att BUN till följd av en ny ökad kalkyl på 176 mnkr hösten 2008 fick en ökad 

driftsbudget om 6 mnkr för 2010. I kommunkansliets interna sammanställning44 över beslut 

framgår att det i BUN:s protokoll varje månad fanns en ekonomisk uppföljning, men denna 

uppföljning tog endast upp driftskostnader och inte investeringskostnader. KS fick varje 

månad ekonomisk uppföljning från kommunens centrala ekonomikontor. Denna innehöll inga 

prognoser eller analyser. I delårsrapporterna (tertialvis) lämnade varje nämnd prognoser mot 

både driftsbudget och investeringsbudget. Först i BUN:s delårsrapport per 31 augusti 2009 

framgick information kring att nämndens investeringsutgifter skulle komma att överstiga 

tidigare bedömningar. Överdraget kom också att synas i BUN:s ekonomiska rapportering 

först under sommaren 2009.  

3.3.2. Rutin för fakturering  

Alla fakturor rörande Arena Vänersborg hanterades i kommunens redovisningssystem, där 

det också var möjligt att följa upp de olika avtalen med underentreprenörerna. 

 

Ett rutindokument för hur faktureringen skulle skötas togs fram, ”Rutiner kring fakturor, 

ekonomi m.m.”, daterat 2009-03-2045. Enligt rutindokumentet var bakgrunden till denna rutin 

att CM inte fullgjort sina åtaganden avseende fakturorna och att dessa rutiner skulle 

underlätta för CM att sköta sina åtaganden. Enligt rutindokumentet var CM:s ansvar att 

granska fakturan och säkerställa att fakturan var ”ok”. Det framgår inte vilka kontroller CM 

skulle göra för att säkerställa att fakturan var korrekt till art och pris. Samtliga fakturor 

hanterades i Vänersborgs kommuns redovisningssystem. 

 

                                                
39

 Uppgift från kommunkansliets sammanställning över anteckningar förda vid så kallade produktionsmöten. 
Sammanställt av dåvarande kommunjurist och kanslichef, dnr KS 2009/628. 
40

 Uppgift från kommunkansliets sammanställning över anteckningar förda vid så kallade 
byggmöten/arbetsgruppsmöten. Sammanställt av dåvarande kommunjurist och kanslichef, dnr KS 2009/628. 
41

 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden, dnr 2007/2. 
42

 Reglemente för KS, antaget 1994-12-14, ändrat 2007-09-26, § 94. 
43

 Intern rapport avseende Arena Vänersborg, Barn- och ungdomsförvaltningen 2011-08-30. 
44

 Sammanställt av dåvarande kommunjurist och kanslichef, dnr KS 2009/628. 
45

 BUN, dnr 2007/21. 
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Leverantörsfakturan godkändes av chefen för enheten Arena Fritid, efter ett skriftlig 

godkännande från CM. När chefen för enheten Arena Fritid godkänt fakturan skickades den 

vidare till berörd person för beslutsattest. Det framgår inte tydligt vad som menas med berörd 

person, men enligt uppgift från ekonom vid BUF åsyftas berörd person enligt beslutade 

attestunderlag. Enligt uppgift från chefen för Arena Fritid skickades fakturan vidare till 

förvaltningschef eller ordförande beroende på belopp. 

 

Enligt intervjuad ekonom vid BUF kom fakturorna in i relativt långsam takt under 2007 till 

2008 och under sommaren 2009 inkom en stor andel fakturor. 

3.3.3. Vår kommentar och rekommendation  

Vår bedömning är att den ekonomiska rapporteringen av projektet haft brister. Det saknades 

en löpande dokumenterad ekonomisk rapportering till ansvarig nämnd och till KS. Som 

beskrivits ovan i tabell 2 framgår förvisso av protokoll att en rapportering av projektet har 

skett i både BUN och KS, men vilken information som gavs framgår inte. Det var också först 

under 2009 som rutindokument för ekonomisk uppföljning upprättades. Det var enligt vår 

bedömning inte tydliggjort hur rapporteringen skulle ske varken mellan tjänstemän eller till 

ansvarig nämnd under hela processen för byggnationen av arenan. Till styrelsens ansvar hör 

enligt 6 kap. 1 § att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt 

ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska enligt 2 § uppmärksamt följa de 

frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling. Styrelsen får enligt 3 § 

begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina 

uppgifter. Mot bakgrund av att Arena Vänersborg var ett stort investeringsprojekt kunde den 

ekonomiska rapporteringen till både BUN och KS varit tydligare enligt vår bedömning. 

Innehållet i denna typ av rapportering bör enligt vår mening dokumenteras, för att det också i 

efterhand ska kunna gå att bedöma vilka underlag nämnd/styrelse fått del av och vad som 

rapporterats. 

 

Processbeskrivningen av rutiner för fakturering var enligt vår bedömning kortfattad och därtill 

inte kopplad till Vänersborgs kommuns antagna reglemente för attestering av ekonomiska 

transaktioner46, vilket enligt vår bedömning är en brist. Det saknades information om vilka 

kontrollmoment som skulle ingå för att säkerställa att fakturan motsvarade fysisk leverans till 

korrekt pris och art. Flöden var dessutom kopplade till en enskild person.  

3.4. Investeringsprocess i Vänersborgs kommun 

Vänersborgs kommun hade fram till 2011 ingen enhetlig processbeskrivning över 

investerings- och aktiveringsprocessen. Fram till 2011 var de olika rutinbeskrivningarna 

kopplade till den redovisningsmässiga hanteringen av anläggningstillgångar och upprättande 

av investeringskalkylering.  

 

Under 2011 antog KS nya riktlinjer för investeringsredovisning47. Riktlinjerna är en 

sammanställning över de tidigare riktlinjerna och ska förtydliga regler, anvisningar och 

                                                
46

 Antagen av kommunfullmäktige 1993-05-25, § 55. 
47

 Riktlinjer för investeringsredovisning, antagen av KS 2011-04-06. 
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rekommendationer som berör anläggningstillgångar, inventarier och fastigheter. I 2011 års 

riktlinje för investeringsredovisningen framgår att det är beslutsattestanten som är ansvarig 

för korrekt redovisning, men det saknas fortfarande en tydlig dokumentation över 

riskbedömning och interna kontroller inom processen. Till exempel saknas det information 

om vem som är ansvarig för att projektredovisningen blir korrekt redovisad eller av vem ett 

projekt ska registreras i redovisningssystemet. Av rutinerna för uppföljning av 

investeringsprojekt framgår att vid befarade underskott i samband med ett 

investeringsprojekt ska ansvarig för projektet snarast underrätta sin nämnd, men det framgår 

inga beloppsgränser eller övriga krav på redovisning och underlag. Större enskilda 

investeringsprojekt ska enligt riktlinjen följas upp och kommenteras i delårsrapporter och i 

årsredovisningen. Vid samtliga tillfällen ska en prognos för det totala projektet anges. Det 

framgår dock ingen definition av vad som avses med större enskilda investeringsprojekt 

enligt riktlinjen.  

3.4.1 Vår kommentar och rekommendation  

Vår bedömning är att det saknades en ändamålsenlig rutin för styrning av investeringsprojekt 

vid tillfället för byggnationen av Arena Vänersborg. De olika rutinbeskrivningarna som fanns 

för investerings- och aktiveringsprocessen var kopplade till den redovisningsmässiga 

hanteringen av anläggningstillgångar och upprättande av investeringskalkylering. Det 

saknades riskbedömningar och identifierade kontroller i investeringsprocessen. Detta 

innebär enligt vår mening en risk för bristande ekonomistyrning av investeringsprojekt.  

 

Vi kan konstatera att Vänersborgs kommun under 2011 antagit nya riktlinjer för 

investeringsredovisningen. Enligt vår bedömning kan dessa dock utvecklas. Till exempel 

saknas fortfarande en tydlig riskbedömning och interna kontroller inom 

investeringsprocessen. Det saknas också information om vem som är ansvarig för att 

projektredovisningen blir korrekt eller av vem ett projekt ska registreras i 

redovisningssystemet. Enligt vår bedömning bör riktlinjen tydliggöra vad som avses med 

”större enskilda investeringsprojekt” samt tydliggöra kraven på uppföljning avseende dessa, 

till exempel vem som ansvarar för uppföljningen och hur detaljerad denna bör vara. 

Vänersborgs kommun rekommenderas att genomföra en riskanalys över 

investeringsprocessen. Vi rekommenderar också att kontroller implementeras med ansvar 

och roller som säkerställer att riskerna beaktas. 

3.5. Åtgärder som vidtagits  

Efter processen för byggnationen av Arena Vänersborg har ett antal utredningar, både 

externa och interna, genomförts. Kommunrevisionens granskning av projektet Arena 

Vänersborg föranledde att BUN inte beviljades ansvarsfrihet. Därtill har en rad interna 

utredningar i ärendet sammanställts, till exempel en juridisk utredning som genomförts av 

kommunkansliet48 och en intern rapport inom BUF49. Som tidigare nämnts identifierade 

kommundirektör och kanslichef i sin rapport av den juridiska utredningen avseende 

                                                
48

 Rapport av den juridiska utredningen avseende uppförandet av Arena Vänersborg, 2010-01-20, dnr KS 
2009/628. 
49

 Intern rapport avseende Arena Vänersborg, Barn- och ungdomsförvaltningen 2011-08-30. 
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uppförandet av Arena Vänersborg att det fanns behov av utbildningsinsatser inom det 

juridiska området50. Enligt uppgift har också utbildningar inom juridik och upphandling 

anordnats, till exempel uppges att alla chefer i kommunen gått en grundläggande utbildning 

inom juridik och offentlig upphandling under 2010 och 2011. BUF konstaterar i sin rapport att 

medel borde ha avsatts för en eller två tjänster inom kommunen som kontinuerligt skulle ha 

arbetat med projektet för att samordna kommunikation och organisera kompetens inom 

kommunen51. 

 

Vänersborgs kommun har förändrat sin organisation vad gäller ägande och förvaltning av 

kommunala fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar numera för ägande och 

förvaltning av samtliga av kommunens fastigheter (med undantag för de som ägs av de 

kommunala fastighetsbolagen). 

3.6. Ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen 

Skadeståndslagen 1 kap 2 § definierar ren förmögenhetsskada som ekonomisk skada som 

inte har samband med person- eller sakskada. Mot bakgrund av de juridiska processer som 

pågår behandlar vår utredning inte närmare vilka specifika faktorer, så som en viss aktivitet 

eller försumlighet under beslutsprocessen, som orsakat fördyringen av Arena Vänersborg. 

Som nämnts inledningsvis har ansvaret mellan kommunen och CM inte varit föremål för 

denna utredning. Vi kan inom ramen för denna utredning således inte göra någon 

bedömning av huruvida kommunen lidit ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen 

rörande Arena Vänersborg. 

 

I vår kartläggning av beslutsprocessen kan vi dock konstatera att det funnits flera faktorer 

som enligt vår bedömning kan ha påverkat fördyringen av Arena Vänersborg. I det underlag 

som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut påtalades vissa risker och 

osäkerhetsfaktorer förenade med projektet men det har inte framkommit att det skedde något 

arbete för att förebygga dessa. Det saknades en analys av det valda tillvägagångssättet för 

att leda och styra projektet Arena Vänersborg. Rutinerna för uppföljning och rapportering, 

både inom projektet och till ansvarig nämnd, säkerställde enligt vår mening inte en tillräcklig 

kontroll av den ekonomiska uppföljningen av projektet. Det saknades en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning inom projektet. Därtill anlitades externa parter i projektet utan att dessa 

upphandlats och utan att det fanns en tydlig uppdragsbeskrivning till dessa. Kommunen 

saknade vid den här tidpunkten också en enhetlig beskrivning av investeringsprocessen. Vår 

bedömning är att ansvarig nämnd inte hade en tillräcklig kontroll avseende uppföljningen av 

projektet. Sammantaget kan dessa faktorer enligt vår mening ha öppnat upp för att 

kostnaderna av arenan blev högre än budgeterat.  

  

                                                
50

 Rapport av den juridiska utredningen avseende uppförandet av Arena Vänersborg, 2010-01-20, dnr KS 
2009/628. 
51

 Intern rapport avseende Arena Vänersborg, Barn- och ungdomsförvaltningen 2011-08-30. 
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4. Sammanfattande reflektioner och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning i frågan om lagligheten i processen är att det utifrån vad 

som framkommit i utredningen främst finns två centrala områden där kommunen brustit i 

följsamheten till gällande regelverk; uppföljning och kontroll av projektet samt upphandling. 

Ansvarig nämnd, i detta fall BUN, har ett ansvar enligt kommunallagen för att verksamheten 

bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. Vår bedömning är att BUN brustit i 

sin kontroll och uppföljning av processen för byggnationen av Arena Vänersborg. Detta mot 

bakgrund av att det enligt vår bedömning fanns en otydlighet i roll- och ansvarsfördelningen i 

projektet. Detta gällde såväl mellan politiker och tjänstemän som gentemot externa parter. 

BUN:s ordförande intog en verkställande roll vilket föranledde oklarheter i roller och ansvar 

mellan politiker och tjänstemän. Därtill anlitades externa konsulter utan ett tydligt uppdrag 

och ansvar. Det var enligt vår mening heller inte tydliggjort hur uppföljningen och kontrollen 

av projektet skulle ske och det saknades en dokumenterad ekonomisk rapportering till både 

BUN och KS där det framgår vilken ekonomisk information som delgavs. Mot bakgrund av 

styrelsens tillsynsansvar enligt kommunallagen och att Arena Vänersborg var ett stort 

investeringsprojekt kunde den ekonomiska rapporteringen som gavs till KS enligt vår 

bedömning varit tydligare. Vald CM och externa konsulter direktupphandlades i strid mot 

LOU.   

 

Av vad som framkommit i utredningen har ärendet om Arena Vänersborg beretts i enlighet 

med kommunallagens krav om att en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör ska 

bereda ärendet innan det avgörs av fullmäktige. Kommunallagen ställer dock inga krav på 

kvaliteten i beredning av ärenden inför nämndens eller fullmäktiges beslut, men vi vill påpeka 

vikten av att underlag inför beslut håller en tillräcklig kvalitet. Ett otydligt eller inte tillräckligt 

underlag inför beslutsärenden innebär en risk för att beslut tas på felaktiga grunder. 

Kommungemensamma riktlinjer och rutiner för hur beslutsärenden ska beredas och 

kvalitetssäkras kan underlätta denna hantering.  

 

Vi kan också konstatera att Vänersborgs kommun inte hade någon enhetlig 

processbeskrivning över investerings- och aktiveringsprocessen fram till 2011. Det finns 

enligt vår bedömning behov av att ytterligare tydliggöra rutiner för investeringsprocesser i 

Vänersborgs kommun.  

 

Vår bedömning är att det i efterhand är svårt att följa beslutsprocessen. Detta försvårar 

allmänhetens insyn i projektet enligt vår mening.  

 

Vad gäller frågan om ekonomisk skada kan vi som tidigare nämnt inte göra någon 

bedömning av huruvida kommunen lidit ekonomisk skada till följd av beslutsprocessen 

rörande Arena Vänersborg, då utredningen inte behandlar CM:s ansvar. Vi kan dock 

konstatera att det funnits flera faktorer som enligt vår bedömning kan ha påverkat 

fördyringen av Arena Vänersborg. Exempel på sådana faktorer är avsaknad av analys över 

tillvägagångssättet för att leda och styra projektet Arena Vänersborg, en otydlig roll- och 

ansvarsfördelning under processen för byggnationen, otillräckliga rutiner för uppföljning och 

rapportering både inom projektet och till ansvarig nämnd samt avsaknad av en enhetlig 

beskrivning av investeringsprocessen i Vänersborgs kommun.  
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Utifrån vår utredning har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Vänersborgs kommun har dock efter 2009 genomfört åtgärder för att 

förbättra vissa av de brister som uppmärksammats i denna utredning, till exempel att 

utbildningar inom juridik och upphandlingar har anordnats. Kommunen har också förändrat 

sin organisation vad gäller ägande och förvaltning av kommunala fastigheter.  

 

Rekommendationer: 

 

• Se över om det finns behov av att tydliggöra processen för beredning av ärenden 

inför att nämnd och/eller fullmäktige ska fatta beslut, till exempel genom 

dokumenterade rutiner för hur beslutsärenden ska beredas och kvalitetssäkras. 

• Tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän, exempelvis i en 

kommungemensam styrmodell. 

• Tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan tjänstemän, till exempel i 

uppdragsbeskrivningar som tydliggör uppdrag och ansvar för olika chefsnivåer. 

• Arbeta kontinuerligt med utbildningsinsatser och kommunicering av gällande 

lagstiftning och riktlinjer avseende upphandling samt offentlighet och sekretess, både 

till tjänstemän och till politiker. 

• Arbeta kontinuerligt med uppföljning av inköp, för att säkerställa att dessa skett i 

enlighet med LOU samt interna riktlinjer och beslut. 

• Se över BUN:s delegationsordning avseende rätten att fatta beslut om inköp och 

upphandling. 

• Genomför en riskanalys över investeringsprocessen samt implementera kontroller 

med ansvar och roller som säkerställer att riskerna beaktas samt implementera en 

funktion som övervakar att kontrollåtgärderna är effektiva.  

• Tydliggör hur avvikelserapportering kopplat till investeringarnas utfall mot budget ska 

ske. 

 

 

Göteborg den 25 februari 2014 

 

 

 

Kristian Paulsson   Mikaela Bengtsson 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

 

Daniel Cadei     

Ernst & Young AB     
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Bilaga 1 Intervjuade funktioner och dokumentförteckning 

 

Intervjuade funktioner 

 Kommunstyrelsens ordförande  

 Ledamot i kommunstyrelsen  

 Ekonomichef  

 Upphandlingschef  

 Förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen  

 Förvaltningsekonom vid barn- och ungdomsförvaltningen  

 Verksamhetschef för kultur och fritid vid barn- och ungdomsförvaltningen  

 Enhetschef för Arena Fritid vid barn- och ungdomsförvaltningen  

 Tidigare kanslichef vid kommunkansliet  

 

Dokumentförteckning  

 Aktivering av anläggningstillgångar. Vänersborgs Kommun. 2011-12-19 

 Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2013. Vänersborgs kommun, 
Ekonomikontoret, 2012-09-04 

 Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2012. Vänersborgs kommun, 
2012-09-14 

 Anvisningar för försäljning av anläggningstillgångar. Vänersborgs kommun, 2011-03-
31 

 Anvisningar för upprättande av lokala åtgärdsplaner vid underskott mot budget 

 Arena Vänersborg, Investering 2007-2011, barn- och ungdomsförvaltningen, 2009-
07-03 

 Arena Vänersborg, Investering 2007-2011, barn- och ungdomsförvaltningen, 2009-
09-09 

 Arena Vänersborg, Investering 31/5 2007 - 2011, inkomna fakturor, redovisning per 
leverantör, 2011-05-31, barn- och ungdomsförvaltningen 

 Arena Vänersborg, Organisationsplan – projektorganisation, 2007-09-18 

 Arena Vänersborg, uppdrag att utreda och kostnadsberäkna en ny inomhusarena på 
Sportcentrum, kommunstyrelseförvaltningen, 2007-01-01, dnr 2006/551 

 Bekräftelse beställning konsultuppdrag avseende Arena Vänersborg mellan konsult 
Erik Myhrberg och Arena Fritid, 2007-08-01, dnr 2007/21 

 Bekräftelse beställning konsultuppdrag avseende Arena Vänersborg mellan konsult 
Magnus Bengtsson och Arena Fritid, 2007-08-20, dnr 2007/21 

 Delegationsförteckning, barn- och ungdomsnämnden, 2001-09-24 (rev. 2003-05-26) 

2007-04-16 och 2008-12-15 

 Rutin avseende ekonomi/budgetuppföljning för projektet Arena Vänersborg, 2009-03-
20 

 Granskning av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett 
ansvarsperspektiv, PWC 2009-11-15 

 Inbjudan, arbetsmöte om Arena Sportcentrum, 2006-11-22, dnr 2003/116 

 Intern rapport avseende Arena Vänersborg, barn- och ungdomsförvaltningen, 
Vänersborg, 2011-08-30 

 Investeringskalkylering, Vänersborgs kommun, ekonomikontoret. 1996-10-24. Rev. 
2007-08-26 
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 Minnesanteckningar från möte mellan kommunens revisorer och styrgrupp Arena 
Vänersborg, 2008-04-09, 2008-05-26, 2008-09-11, 2008-11-10, 2009-02-12 och 
2009-09-16 

 Minnesanteckningar, presidieöverläggning BUN-KS 061213, barn- och 
ungdomsförvaltningen 2006-12-14 

 Missiv, Arena Vänersborg – avrapportering av uppdrag, kommunstyrelsen, 2007-05-
16, dnr 2006/551 

 Missiv, Arena Vänersborg, Ny Arena och utveckling av sportcentrum, 
kommunfullmäktige, 2007-05-22, dnr 2006/551 

 PM Arena Vänersborg – Kalkylerad årskostnad, 2007-05-03 

 Projektorganisation Arena Vänersborg, 2007-01-19, dnr 2007/21 

 Rapport av den juridiska utredningen avseende uppförandet av Arena Vänersborg, 
tjänsteutlåtande 2010-01-20, dnr KS 2009/628 

 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden, 2003-05-20, dnr 2003/145 

 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2003-
05-20, § 51, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, § 94 

 Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, § N 
26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, § 94 

 Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer, antagen 

av kommunfullmäktige 2007-09-26, § 94 

 Riktlinjer för investeringsredovisning. Vänersborgs kommun, KS 2011-04-06 

 Rätt kostnad och rätt intäkt på rätt period. Vänersborgs kommun, ekonomikontoret 
2010-12-01 

 Sammanställning av byggmötesprotokollen, dnr KS 2009/628 

 Sammanställning protokoll förda vid produktionsmöte Arena Vänersborg, dnr KS 
2009/628 

 Sammanställning över beslut tagna gällande Arena Vänersborg, upprättad av 
kommunkansliet.   

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2007-01-29, § 27 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2007-02-26, § 37 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2007-05-21, § 99 dnr 2007/21 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2007-05-25, § 104, dnr 
2007/21 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2007-08-27, § 116, dnr 
2007/21 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2007-11-19, § 163 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2007-12-17, § 176 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2008-01-28, § 13 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2008-03-17, § 40 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2008-10-13, § 109 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2008-11-17, § 128 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2009-04-14, § 52 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2009-09-14, § 98, dnr 
2007/21 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämnden, 2009-10-12, § 133 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämndens presidium, 2007-12-03, § 213 

 Sammanträdesprotokoll, barn- och ungdomsnämndens presidium, 2008-09-29, § 200 

 Sammanträdesprotokoll, kommunfullmäktige, 2007-06-20, § 71, dnr 2006/551 

 Sammanträdesprotokoll, kommunfullmäktige, 2010-05-19, § 46-47, dnr 2010/226 

 Sammanträdesprotokoll, kommunfullmäktige, 2012-03-28, § 29, dnr 2010/46  
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 Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 2007-01-17, § 22 

 Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 2007-05-30, § 137, dnr 2006/551 

 Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 2007-06-04, § 167, dnr 2006/551 

 Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen, 2007-12-12, § 295 
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