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Svar på Interpellation av Bettan Andersson (V) till kommunstyrelsens 
ordförande angående arenautredningen 
 

Bettan Andersson (V) har ställt följande frågor: 

• Varför har ärendet inte varit i KF ännu och när avser minoritetsstyret att låta den 
folkvalda församlingen yttra sig om denna mångmiljardaffär? 
  

• Varför har du valt att inte involvera stadens eget arenabolag, Got Event, i processen?  
 

• Tycker du att utredningen har en fullständig konsekvensanalys av privat respektive 
kommunal drift?  

 
I nuläget så har kommunstyrelsen inte beslutat om arenautredningen. Stadsledningskontorets 
återrapportering av arenautredningen kom först till kommunstyrelsen den 23 oktober 2019 
och blev på kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen (20/11) bordlagt. Ärendet 
kommer att komma upp i kommunstyrelsen den 11 december 2019 då kommunstyrelsen ska 
fatta beslut.  
 
Den 30 januari 2019 gav M, L, C, S, och D stadsledningskontoret i uppdrag att flertal aktörer, 
däribland stadens egna arenabolag Got Event, skulle se över projektförberedelser för 
arenaområdet. I återrapporteringen från stadsledningskontoret har stadsledningskontoret 
genomfört uppdraget tillsammans med Göteborg & Co, Got Event, Higab, 
Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. 
 
Utredningen är nu tillbaka i kommunstyrelsen och måste utvärderas för vidare handläggning. 
Hur framdriften kommer att ske gällande arenaområdet- med flertalet olika ställningstaganden 
som behöva göras - kommer att behöva tas den närmaste framtiden. Däribland hur privata och 
kommunala aktörer ska ges uppdrag, och vilken form olika verksamheter ska ha. Vidare får vi 
återkomma med ställningstagande i arenafrågan då vi försöker hitta den bästa möjliga 
lösningen. 
 

Axel Josefson (M) 
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Interpellation av Bettan Andersson (V) till 
kommunstyrelsens ordförande angående 
arenautredningen 
 

När Vänsterpartiet tog över idrottsroteln efter valet 2014 stod det klart att inget hade 
gjorts för lösa att Lisebergshallen skulle rivas som en följd av Västlänksbygget. Vi 
försökte bringa ordning i frågan och få till politiska beslut för att uppföra en 
ersättningsarena så snabbt som möjligt. Det visade sig att Scandinaviums funktionalitet 
på lång sikt också utgjorde ett bekymmer. Arenan är för svår att modernisera tillräckligt 
för att öka livslängden substantiellt. Vi påbörjade ett brett politiskt arbete för att utröna 
hur vi på bästa sätt skulle kunna ersätta dessa två kommunala arenor. 

Tyvärr visade det sig att den förra socialdemokratiska ledningen ville göra gemensam sak 
med borgerligheten i staden och sälja ut stora delar av kommunens arenor och arenabolag 
till privata vinstintressen. De ville också bygga ett enormt köpcentrum vid Korsvägen 
med risk för att generera stora trafikflöden och lägga en död hand över centrumhandeln. 
Därför vi valde att hoppa av arbetet. Med en mycket bräcklig majoritet pressades 
utredningen igenom kommunstyrelsen som öppnade upp för det veritabla 
utredningshaveri som vi nu verkar befinna oss i. 

Den befintliga utredningen saknar en gedigen analys av vad ett förändrat 
huvudmannaskap från kommunal till privat skulle innebära.  Det skulle få omfattande 
effekter på så väl stadshus AB:s som stadens ekonomi. Det skulle med stor sannolikhet 
även påverka hur staden uppfattas som turistmål. Den har heller inte på ett rimligt sätt 
från början belyst problemet med att tränga samman så många stora byggnader ur ett 
trafikalt-, logistiskt- samt säkerhetsperspektiv. Den saknar också helt förankring i 
kommunfullmäktige som aldrig fått ta ställning eller debattera. Ett arbete som kostar cirka 
15 mkr om året bara i utredningskostnader. Jag menar att det är genuint oansvarigt i den 
politiskt skakiga situationen som vi lever i att planera för ett projekt av denna dignitet och 
dra på staden enorma kostnader utan att fullmäktige behandlat frågan över huvud taget.  

Vidare har utredningen valt att aktivt exkludera stadens eget arenabolag från utredningen. 
Det är anmärkningsvärt då det är i detta bolag som kompetens om arenadrift finns. 

Slutligen valde även den bräckliga majoriteten att slänga in ett nytt centralbad i mixen 
trots att synergieffekterna med övriga torde vara obefintliga. Dessutom verkar en 
samlokalisering av alla dessa byggnader påverka utrymningen från Ullevi till den grad att 
kapaciteten riskerar att behöva sänkas med tiotusentals besökare. 

Kommunfullmäktige 
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Med denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande: 
 
• Varför har ärendet inte varit i KF ännu och när avser minoritetsstyret att låta den 

folkvalda församlingen yttra sig om denna mångmiljardaffär? 
• Varför har du valt att inte involvera stadens eget arenabolag, Got Event, i processen?  
• Tycker du att utredningen har en fullständig konsekvensanalys av privat respektive 

kommunal drift? 
 

Bettan Andersson (V) 
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