
Börja kalla det förtäckta underskottsbidraget till LSK vid dess rätta namn och låt det få en 
demokratisk beslutsprocess. 

 

Den borgerliga fempartimajoriteten har nu beslutat att ge Ljungskile sportklubb 3 500 000 kr för att 
täcka de skulder man ådragit sig. Det sätt som man gör det på är mer anmärkningsvärt än själva 
bidraget i sig. 

Vi socialdemokrater har varit tydliga med att vi i nuläget inte tycker att vi skall skjuta in ytterligare 
skattepengar för att täcka föreningen underskott. Skattebetalarna har stöttat föreningen betydligt 
mer att vad någon annan förening i Uddevalla har varit i närheten av. Elitidrotten har ett stort värde 
för vilken kommun som helst, men i något läge måste det finnas en gräns. Enligt vår mening så är den 
gränsen i LSK fallet nådd. 

När den nuvarande majoriteten i Tekniska nämnden befann sig i opposition då efterfrågade man ett 
nytt ledarskap. Nu vet vi vad moderater, centerpartister, folkpartister, kristdemokrater och 
miljöpartister menade med detta. Man menade att det är OK att trixa med regelverket för att 
undvika offentlig debatt. Man menade att det är OK att på grund av enskilda löften från majoriteten 
särbehandla vissa föreningar på bekostnad av andra. 

Få frågor har väckt så mycket upprörda känslor hos Uddevallaborna som denna. Under vår ganska 
långa politiska aktivitet har vi aldrig fått så många spontana kontakter som i denna fråga. Människor 
kommer fram på stan, vi får mail och telefonsamtal och då främst från människor som aldrig tidigare 
varit i personlig kontakt med oss. En fråga som berör så många kan man inte gömma genom att fatta 
beslutet bakom stängda dörrar. Moraliskt och etiskt skall sådana frågor hanteras i ett offentligt 
beslutsforum. 

Tekniska nämndens majoritet hävdar att man har delegation på att fatta beslut av den här 
karaktären. Det är klart tveksamt om man ens formellt kan påstå detta. Tekniska nämnden har 
delegation på att fatta beslut på investeringar upp till 4 miljoner kronor. Detta har man sett från att 
det finns en investeringsbudget som kommunfullmäktige haft möjlighet att yttra sig om. Inköp av 
konstgräsplanen i Ljungskile finns inte med i någon investeringsbudget som redovisats för 
Kommunfullmäktige. Därför är beslutet inte i enlighet med syftet för delegationen, alltså strider det 
rimligen mot reglerna. Tekniska nämnden har inte fått rätten att ta ett sådant här beslut. 

Frågan är därför, varför vägras Kommunfullmäktige hantera frågan i en offentlig debatt? 

Varför lånar miljöpartiet ut sig till ett sådant här beteende? När man var i opposition var demokratin 
viktig, men nu tillhör man majoriteten och tidigare värderingar har slutat gälla. 

Svaret ligger förmodligen i att man gömmer stödet till LSK i en konstruktion som inte tål granskning. 

Den officiella argumentationen för att köpa konstgräsplanen är att man vill säkerställa anläggningen 
för framtiden. Detta är inte sant. 

Anläggningen är pantsatt hos kommunen fram till och med 2017, varför anläggningen redan är 
säkerställd för användning minst fem år framåt. Att man därutöver väljer att betala 3,5 miljoner för 
anläggningen, vilket råkar överensstämma med det akuta behov föreningen har, saknar logik. Det 
bokförda värdet hos föreningen är 3,5 miljoner, men det är inte samma sak som att anläggningen är 
värd den summan. Värdet är det som någon är beredd att betala. Vem skulle betala 3,5 miljoner för 
en konstgräsplan som ligger på någon annans mark. Ingen skulle betala den summan för att plocka 
ihop gräset och sedan flytta det till någon annan plats. 



All granskning av köpet visar att detta är en konstruktion för att ge föreningen ett ytterligare 
ekonomiskt stöd. Detta mandat har inte tekniska nämnden. Men som vanligt med nuvarande 
majoritet när man vill fixa något, då blir det snabbt och fel. 

När man vill ordnar fram pengar till enskilda intressen då fixar man till en konstruktion. När man inte 
vill då gör man som när ridhuset på Nöthult rasade. Man letar konsekvent efter möjligheter att skjuta 
återuppbyggandet framåt så att man slipper fatta beslut. Men det är tydligen skillnad på när inköpta 
elitspelare skall spela fotboll och när ridande flickor och funktionsnedsatta skall ha rimliga 
möjligheter att utöva sitt intresse. 
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