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Bandyhuset på återremiss 
ALAFORS. Bandyhuset 
är på återremiss.

Inte rent fysiskt, utan 
när kommunfullmäk-
tige skulle ta beslut om 
det förväntade köpet 
krävde flera ledamöter 
ytterligare klargöran-
den.

Konsekvenserna av 
att affären drar ut på 
tiden kan ingen uttala 
sig om i dagsläget.

I måndags skulle Ale kom-
munfullmäktige tagit beslut 
om att köpa bandyhuset på 
Jennylund av Ale-Surte BK. 
Köpet skulle garantera en 
långsiktig finansiering av an-
läggningen och rädda klub-
ben från sin andra konkurs 
på tio år.

Turerna i ärendet har varit 
många, men fram till bara 
några timmar innan samman-
trädet fanns det en politisk 
majoritet för att köpa bandy-
huset. Efter en föredragning 
av kommundirektör, Stig 
Fredriksson, fick ledamöter-
na en annan uppfattning. Op-
positionsrådet, Jan Skog (m), 
var först med att kräva återre-

miss av hela ärendet.
–Vi har för lite fakta i målet 

och det vi vet idag kan vara 
något annat imorgon. Det 
dyker upp nya saker hela tiden 
och jag yrkar därför på åter-
remiss.

Utspelet chockade kom-
munstyrelsens ordförande, 
Elaine Björkman (s), som 
in i det sista trodde att köpet 
skulle gå igenom.

–Men eftersom det räcker 
med en tredjedel av rösterna 
för att återremittera frågan är 
det meningslöst att ens debat-
tera frågan idag. Jag var helt  
inställd på att vi skulle gå till 
beslut idag och vilka konse-
kvenser detta kan få för klub-
ben som har obetalda fakturor 
vågar jag inte tänka på.

Utredning
Vad som hade fått opposi-
tionen att ändra uppfattning 
var kommundirektörens se-
naste föredragning. Tillsam-
mans med kommunjurist, 
Eva-Marie Ekman, har Stig 
Fredriksson försökt utreda 
vem som har gjort vad, på 
vems uppdrag och till vilken 
ekonomisk överenskommel-

se? Med hjälp av en teknisk 
konsult försöker kommunen 
också verifiera bandyhusets 
status. Vad är gjort och vad 
återstår att göra?

En del av dessa frågor 
kunde kommundirektören 
ge ett förhandsbesked på och 
det fick i princip samtliga le-
damöter att backa.

– Vi kan konstatera att för 
16 Mkr får vi inte ett helt 
komplett bandyhus. Det åter-
står en del att göra och då är 
frågan på vilket sätt det ska 
ske. Ska vi köpa tjänsten på 
entreprenad uppskattas kost-
naden till 6,2 Mkr, om klub-
ben hjälper till och vi bara gör 
det nödvändigaste hamnar vi 
på runt 3 Mkr, förklarade Stig 
Fredriksson som sedan gick 
in på nästa kapitel tveksam-
heter.

Det handlar om kommu-
nens två ismaskiner som har 
försvunnit från Jennylund 
och ersatts med två eldrivna 
fordon anpassade för att an-
vända inomhus.

– Vår jurist jobbar intensivt 
med en utredning runt dessa 
ismaskiner, men vi har idag på 
eftermiddagen fått ett skrift-

ligt svar från leverantören, 
Malte Månson. Han bekräftar 
att de har mottagit två isma-
skiner av Ale-Surte BK, som 
de uppfattade var inbytesma-
skiner enligt ett möte med 
klubben där köpeskillingen 
om en ny ismaskin fastslogs. 
Kommunens ismaskiner har 
renoverats och sålts vidare 
till Danmark respektive Ru-
mänien, redogjorde Stig Fre-
driksson som markerade be-
stämt att allt detta skett utan 
kommunens kännedom.

Upprörd moderat
Leif Gustafsson (m) var 
mest upprörd över att Elaine 
Björkman (s), informationen 
till trots, var beredd att gå till 
beslut om en affär.

– Med detta som underlag 
kan vi omöjligt ta ett beslut. 
Det måste du förstå! röt Gus-
tafsson.

Jarl Karlsson (s) var be-
kymrad över situationen, men 
såg bara en utväg.

– Det här är inte lätt. Jag är 
orolig för hur lång tid det här 
kommer att ta och vilka kon-
sekvenser det kan få, men jag 
tillstyrker en återremiss.

Åsa Kasimir Klemedts-
son (mp) som har varit kritisk 
till projektet från första stund 
yrkade på en försäljning.

– Jag tycker att vi ska verka 
för att bandyhuset säljs. Det 
här tar pengar från kärn-
verksamheten och det är inte 
okej.

Det gav Lars-Ove Hell-
man (s) debattlust. Han frå-
gade först om de tänkt sig att 
sälja huset demonterat eller 
på den plats det står idag.

– Okej, där det står idag. 
Grattis, du får uppdraget 
direkt, hälsade Hellman över-
tygad om det omöjliga upp-
draget.

Sune Rydén (kd) hakade 
upp sig på att ett eventuellt 
köp av en ny ismaskin till Ale-
Surte kan ses som ett svek mot 
det övriga föreningslivet.

– Vi har inte beviljat en 
enda krona i investeringsbi-
drag till föreningar som har 
sökt de senaste fem åren. 
Plötsligt får en förening en 
miljon kronor.

Ewa Johansson (ad) ville 
ha besked om kommunled-
ningen tänker polisanmäla 
föreningen för vad hon kallar 

"bedrägeri". Hon syftade på 
kommunens två ismaskiner 
som utan förvarning och in-
formation bytt ägare.

Konkurs
–Som jag ser det kan vi bara 
sätta klubben i konkurs. Det 
finns inget alternativ, menade 
Ewa Johansson.

Den tanken gillade inte Eje 
Engstrand (s).

– Om vi försätter klubben i 
konkurs så står vi där med ett 
bandyhus utan verksamhet. 
Vad har vi vunnit då? Glöm 
inte att vi talar om en förening 
som på ideell basis byggt ett 
bandyhus för en mycket be-
gränsad summa pengar.

Efter debatten var – hör 
och häpna – alla i prinicp 
överens om att ärendet skulle 
återremitteras för ytterligare 
klargöranden. Fullmäktiges 
ordförande, Inga-Lill An-
dersson (s), påpekade att det 
kan bli tal om ett extra sam-
manträde i mellandagarna om 
ärendet kräver det.

– Kommunfullmäktige kräver bättre underlag innan beslut om köp

NÖDINGE. Oppositions-
råd, Jan Skog (m), vill 
fortfarande polisanmäla 
Ale-Surte BK.

– Det måste vi göra. 
Vi tänker inte sätta oss 
vid bordet förrän det är 
gjort.

Kommundirektören 
utesluter inte att en 
anmälan kan bli verk-
lighet.

Uppsåt eller inte. Var det en 
medveten handling av Ale-
Surte Bandyklubb att lämna 
kommunens två ismaskiner 
som inbyte för en ny? Av den 

redogörelse som leverantö-
ren, Malte Månson AB, givit 
Ale kommun tyder allt på att 
det som skett har varit pla-
nerat.

– Malte Månson har för-
visso varit medveten om att 
maskinerna som lämnats in 
haft Ale kommun som ägare, 
men klubben har uttryckt det 
som att det bara har varit en 
formalitet, säger kommundi-
rektör Stig Fredriksson.

Jan Skog blir alltmer kritisk 
till hela ärendet och framfö-

rallt till Ale-Surte BK.
– Det är rent tjänstefel 

att inte polisanmäla när en 
kommun blir utsatt för en 
händelse av denna karaktär. 
Polisen får utreda vad som 
har hänt och vem som är skyl-
dig. Jag vill ha ett rent bord, 
säger Skog.

Polisutredning
En polisutredning kan bli 
tidskrävande och det är något 
som "bandyhus-affären" i sig 
inte har tid med.

– Det är riktigt. Vi måste 
lösa det som är akut och då 
talar vi om bandyhuset. Den 
affären kan vi lösa genom ett 
extra fullmäktigesamman-
träde i januari, menar Skog 
som därmed inte utesluter 
en affär.

– Nej, men det förutsätter 
att kommunen gör en anmä-
lan så processen är igång. 

Prislappen för bandyhu-
set ligger enligt Skog fast på 
16 Mkr. Det som återstår att 
göra får klubben lösa.

– För 16 Mkr får vi ett 
funktionellt bandyhus, men 
inga toaletter och lite annan 
lyx. Däremot kommer hallen 
att hålla det brandskydd som 
krävs för de evenemang som 
vi har planerat genomföra.

Kommundirektören ute-
sluter inte en polisanmälan.

– Jag vet att denna fråga 
drivs i politiska kretsar och vi 
måste självklart från förvalt-
ningens sida snart ta ställning. 
Att den har har uppstått

Vilket förtroende har 

kommundirektören för 
Ale-Surte BK?

–Under det här ärendet 
har jag fått många uppgif-
ter direkt från klubbens re-
presentanter. Dessa har änd-
rats under resans gång och nu 
känner jag att vi måste vara 
väldigt noggranna i allt som 
rör bandyhuset och ismaski-
nerna.

Ett mycket diplomatiskt 
svar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jan Skog vill fortfarande polisanmäla agerandet
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