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Plats och tid Katarinarummet klockan 08.35–10.50 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande, § 31–33, 38 
Jan Sundström (M) ersätter Peter Karlsson, § 34–37, deltar på distans 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande, § 31–33, 38, deltar på distans 
Tommy Kennberg (MP) ersätter Anders Hedeborg (S), § 34–37, deltar på 
distans 

Frida Edholm (K), deltar på distans 
Arne Sjöberg (M), deltar på distans 
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande, § 31–33, 38, ordförande § 34–37 
Jenny Bytander (S), deltar på distans 
Bengt-O Petersson (K), deltar på distans 
Gary Sparrborn (M), deltar på distans 
Kerstin Ramå (M) ersätter Fabian Thun (S), deltar på distans 
Dag Källman (V), deltar på distans 
Thomas Strandberg (SD), deltar på distans 
 

Paragrafer §31–§38 
 
 
 
Sekreterare 

 
 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 
 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M), § 31–33, 38                  Roland Sjödahl (C), § 34–37 

 
 
Justerare 

 
 
_________________________________________________________ 
Bengt-O Petersson (K) 
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Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Kommunstyrelsen 

 
Sammanträdesdatum 
 

2021-03-17 Sista dag för överklagande 
 

2021-04-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-24 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Jan Sundström (M), § 31–33, 38, deltar på distans 
Tommy Kennberg (MP), § 31–33, 38, deltar på distans 
Urban Tellström (KD), deltar på distans 
Björn Sandberg (SD), deltar på distans 
 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Birgitta Calén, ekonomichef 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, deltar på distans 
Michael Wiik, Wesslau Söderqvist advokatbyrå, § 31–33 
Olle Mårdsjö, Manergy AB, § 31–33, deltar på distans 

 
Ajournering Klockan 10.00–10.10 
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§ 31 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Bengt-O Petersson (K) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 
Förslag till beslut 
Dag Källman (V): 
Nytt ärende om brev från Aktion Rädda Vättern. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

  

2 Närvaro på sammanträdet 
 

  

3 Ställningstagande till rättslig hantering av fjärrvärmeanläggning 
 

  

4 Ägardirektiv till Vökby bredband AB 
 

KS/2021:81  

5 Ägardirektiv till Smånet AB 
 

KS/2021:82  

6 Direktiv till ombud på Vökbys bolagsstämma 
 

KS/2021:81  

7 Direktiv till ombud på Smånets bolagsstämma KS/2021:82  
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8 Brev från Aktion Rädda Vättern 

 
  

 
Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordförande vill att 
kommunstyrelsen ska behandla. Vid sammanträdet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan 
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§ 32 

Närvaro på sammanträdet 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Biträdande kommundirektör och ekonomichefen får delta på dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Ordföranden: Biträdande kommundirektör och ekonomichefen får delta på dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde som sker på distans behöver tjänstepersonalen ökas för att kunna hantera 
sammanträdet tekniskt, och ekonomichefen behöver också delta på dagens ärenden. 
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§ 33 

Ställningstagande till rättslig hantering av fjärrvärmeanläggning 
Vår beteckning: KS/2021:84 - 108 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson och kommundirektören Madeleine Andersson 

tillsammans med sitt juridiska ombud, Michael Wiik, tar förnyade kontakter med Solör och Solörs 
ombud för att om möjligt lösa frågan utan att behöva lämna in stämningsansökan till tingsrätt.  
 

2. Om förhandling inte är en framkomlig väg ges ovan nämnda representanter för kommunen 
mandat att för kommunens räkning, inleda en rättslig process med yrkande om att Solör ska 
förpliktas utge fjärrvärmeanläggningen till kommunen för ett lösenpris utan att behöva betala för 
en uppskrivning av det bokförda värdet. Därutöver kommer skadestånd att yrkas för den skada 
kommunen orsakats på grund av Solörs avtalsbrott. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Punkt 2 ska lyda: 
Om förhandling inte är en framkomlig väg ges ovan nämnda representanter för kommunen mandat att för 

kommunens räkning, inleda en rättslig process med yrkande om att Solör ska förpliktas utge 

fjärrvärmeanläggningen till kommunen för ett lösenpris utan att behöva betala för en uppskrivning av det 

bokförda värdet. Därutöver kommer skadestånd att yrkas för den skada kommunen orsakats på grund av 

Solörs avtalsbrott. 
 
Gary Sparrborn (M) och Roland Sjödahl (C): 
Bifall till förslag till beslut. 
 
Frida Edholm (K) och Bengt-O Petersson (K): 
Punkt 2 ska lyda: 
Innan en stämningsansökan lämnas in ges en återrapportering till kommunstyrelsen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Frida Edholms och Bengt- O Peterssons förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt sitt eget förslag 
 

Reservation 
Frida Edholm (K) och Bengt-O Petersson (K) reserverar sig mot punkt 2 i beslutet med motiveringen: 
Vi anser att beslut om eventuell stämningsansökan bör tas först efter att kommunens representanter tagit 
kontakt med Solörs representanter för att om möjligt lösa frågan utan att inlämna stämningsansökan.  
Vårt yrkande som avslogs var en önskan om återrapportering till kommunstyrelsen med resultatet av nya 
förhandlingar innan stämningsansökan lämnas in. 
 
Kommunens har för avsikt, att efter att ha utlöst optionen och därmed kunna förvärva 
fjärrvärmeanläggningen, göra en vidareförsäljning till annan part. Målet med förvärvet av 
fjärrvärmeanläggningen är att till ett lägre pris än dagens kunna leverera fjärrvärme till kund. Vi anser att 
denna part då även bör lämna skriftliga garantier för kommande engagemang. Dessa garantier har ännu inte 
skriftligt kunnat presenteras. 
 
Vi har inte heller fått se några kalkyler som påvisar att en ny fjärrvärmeoperatör kommer att kunna erbjuda 
lägre fjärrvärmepriser. 

Sammanfattning 

Vadstena kommun har den 11 mars 2020 påkallat optionen om att förvärva Solör Bioenergi Öst AB:s 
fjärrvärmeanläggning i Vadstena. Solör har överklagat detta till Förvaltningsdomstolen som har dömt till 
kommunens favör. Detta är nu överklagat till Kammarrätten som ännu inte gett prövningstillstånd. Solör 
har bidragit med uppgifter för att kommunen ska kunna beräkna ett pris för förvärvet, vilket inte är i 
enlighet med avtalets lydelse. För att komma vidare och kunna fullfölja den option som påkallats krävs att 
ytterligare åtgärder vidtas mot Solör. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 
Utlåtande om inlösenpris, EC-Power AB 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 
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Beslutet expedieras till  

Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektören 
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§ 34 

Ägardirektiv till Vökby bredband AB 
Vår beteckning: KS/2021:81, KS/2020:289 - 107, 101 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Ägardirektiv för Vökby Bredband AB antas. 

2. Peter Karlsson utses som ordinarie ledamot till Vökby Bredbands AB:s styrelse. 

 

Jäv 

Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller 
i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2021, § 2 om försäljning av aktier i Vökby Bredband med 

mera och uppdrog till kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare utforma och lägga fram förslag 

till ägardirektiv för Smånet AB och Vökby Bredband AB. Vadstena kommun har även en plats som 

ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelse till vilken förordas att kommunstyrelsens ordförande besitter. Peter 

Karlsson (M) har suttit i ”gamla” Vökbys styrelse och föreslås härmed till ordinarie ledamot i ”nya” Vökby 

Bredbands styrelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 4 mars 2021 

Ägardirektiv för Vökby Bredband AB 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Ombudet 

Ersättare för ombudet 

Beslutet expedieras till  

– 
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§ 35 

Ägardirektiv till Smånet AB 
Vår beteckning: KS/2021:82 - 107 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Ägardirektiv för Smånet AB antas 

 

Jäv 

Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller 
i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2021, § 2 om försäljning av aktier i Vökby Bredband med 

mera och uppdrog till kommunstyrelsen att tillsammans med övriga ägare utforma och lägga fram förslag 

till ägardirektiv för Smånet AB och Vökby Bredband AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 4 mars 2021 

Ägardirektiv för Smånet AB 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Ombudet 

Ersättare för ombudet 

Beslutet expedieras till  

– 
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§ 36 

Direktiv till ombud på Vökbys bolagsstämma 
Vår beteckning: KS/2021:81 - 107 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Ombudet instrueras att rösta på stämman enligt följande i frågor av materiell betydelse under 

förutsättning av revisorernas tillstyrkan: 

 

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs. 

 

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning godkänns. 

 

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av 

bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. 

 

Inget styrelsearvode ska utgå från Vökby Bredband AB och revisorarvode skall utgå enligt 

arbetsinsats. 

 

Kommunernas och Utsikts styrelserepresentanter godkänns. 

 

Revisorer och lekmannarevisorer utses enligt styrelsens förslag. 

 

Reviderad bolagsordning antas. 

 

Reviderat ägardirektiv antas. 

 

Jäv 

Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller 
i beslutet. 
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Sammanfattning 

Vökby Bredband AB kallar till bolagsstämma 23 mars 2021.  Kommunfullmäktige har tidigare 

beslutat att utse Tommy Kennberg (MP) som Vadstena kommuns ombud på stämman med Mats 

Wahrén (K) som ersättare. Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2021 att besluta om 

föreslagen ändring av bolagsordningen och försäljningen av aktier till Utsikt varvid bolaget ska 

omvandla alla sina B-aktier till A-aktier med samma rättigheter som övriga aktier. Ombudet 

instrueras till att rösta i enlighet med fattat beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Tommy Kennberg 

Mats Wahrén 

Vökby Bredband AB 
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§ 37 

Direktiv till ombud på Smånets bolagsstämma 
Vår beteckning: KS/2021:82 - 107 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Ombudet instrueras att rösta på stämman enligt följande i frågor av materiell betydelse under förutsättning 

av revisorernas tillstyrkan: 

 

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs. 

 

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning godkänns. 

 

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets 

angelägenheter under räkenskapsåret 2020. 

 

Styrelsearvode ska utgå enligt ägardirektivet och revisorarvode ska utgå enligt arbetsinsats. 

 

Kommunernas styrelserepresentanter godkänns. 

 

Revisorer och lekmannarevisorer utses enligt styrelsens förslag. 

 

Reviderad bolagsordning antas. 

 

Reviderat ägardirektiv antas. 

 

Köp av aktier i Vökby Bredband AB godkänns. 

 

Ny aktiebok godkänns och skrivs på. 

 

Jäv 

Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller 
i beslutet. 
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Sammanfattning 

Smånet AB kallar till bolagsstämma 23 mars 2021.  Kommunfullmäktige har utsett Tommy Kennberg 

(MP) till vadstena kommuns ombud på stämman med Mats Wahrén (K) som ersättare. Kommunstyrelsen 

har nu att ge ombudet instruktioner. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 

Kallelse till stämma 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Tommy Kennberg (MP) 

Mats Wahrén (K) 

Smånet AB 
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§ 38 

Brev från Aktion Rädda Vättern 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Dag Källman (V) vill att kommunstyrelsen svarar på det brev som har kommit från Aktion Rädda Vättern. 
Svaret är att det planeras till kommunstyrelsen sammanträde den 7 april 2021. 
 
 
 

 

 


