
Reservation - ärende 12: Behov av ytterligare åtgärder med anledning av takraset vid
Arena Vänersborg. (dnr 2010/16)

Vi reserverar oss mot Barn- och ungdomsnämndens beslut

att hos Kommunstyrelsen begära utökat investeringsutrymme om en miljonfemhundratusen kronor för att
kunna färdigställa Arena Vänersborg efter takraset 2010.

att hos Kommunstyrelsen begära full täckning för de kapitaltjänstkostnader som uppstår som en följd av
investeringen.

att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda upphandling av återstående arbeten och att när beslut om
finansiering har fattats gå vidare och upphandla entreprenaden enligt tjänsteutlåtande daterat 110328.

Motivering:

Arena Vänersborg kostar kommunen och dess skattebetalare en oerhörd massa pengar. Om inget görs kommer
den dessutom att göra det under en avsevärd tid framöver. Den gröper ur kommunens gemensamma kassa
vilket gör att utrymmet för Socialnämnden, för Barn- och ungdomsnämnden, för Gymnasienämnden etc
minskar.

Vänsterpartiet anser att en total förutsättningslös utredning omedelbart tillsätts som undersöker alla möjligheter
att öka arenans inkomster och också undersöker hur arenans ägandestruktur ska se ut i syfte att minimera den
ekonomiska skadan för kommunen, att alla papper kring arenan omedelbart läggs på bordet och att alla
sekretesstämplar lyfts och att allt offentliggörs.

Det är Vänsterpartiets uppfattning att Arena Vänersborg aldrig borde ha byggts, i varje fall inte den byggnaden
som nu är aktuell. Nu är det emellertid så att arenan är byggd och den står där den står. Naturligtvis finns det
bra användningsområden för arenan, vi tänker t ex på den genomgång som Peter Ojala hade i
kommunfullmäktige för två månader sedan.

Vi vet att intäkterna med nuvarande koncept med all säkerhet inte någonsin kommer att täcka den löpande
driftskostnaden, bortsett ifrån ränte- och amorteringsbilden.

Så länge förhållandena är som de är med det nuvarande konceptet kring arenan och den nuvarande
ägandestrukturen så anser Vänsterpartiet att ”lösningen” inte kan vara den att en utebliven reparation av en
mindre detalj ifrågasätter användningen överhuvudtaget och tvingar fram att dörrarna låses för gott.
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