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Plats och tid Vävaren klockan 08.35–11.45 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Frida Edholm (K) 
Jan Sundström (M) ersätter Arne Sjöberg (M) 
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande 
Jenny Bytander (S) 
Jonas Lindholm (K) ersätter Bengt-O Petersson (K) 
Fabian Thun (S) 
 

Paragrafer §60–§64 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Frida Edholm (K) 

 

 

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-05-06 Sista dag för överklagande 
 

2020-06-03 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-13 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ledamöter och ersättare 
 

Dag Källman (V), § 60–61 
Björn Sandberg (SD) 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 60–62 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, § 62 
Anne-Li Stenström, lokalförvaltare, § 62 

 
Ajournering Klockan 09.40–09.55 
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§ 60 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Frida Edholm (K) väljs till justerare. 

2. Föredragningslistan fastställs. 

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
  

2 Information om kommunens budget 
 

 Birgitta Calén 

3 Drift av ishallen 
 

KS/2020:93 Martin Berry 

4 Information om medarbetarenkäten 
 

 Madeleine Andersson 

5 Fråga om överenskommelsen mellan gruppledarna om 
minskat antal ledamöter 

  

 

Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C): 
Nytt ärende: Fråga om överenskommelsen mellan gruppledarna om minskat antal ledamöter. 
 

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

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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§ 61 

Information om kommunens budget 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om kommunens budget med utgångspunkter i omvärldens påverkan och 

budgetförutsättningar. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 62 

Drift av ishallen 
Vår beteckning: KS/2020:93 - 292 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning. 

Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för vilka ekonomiska konsekvenser 

åtgärder punkterna a. till e. medför: 

 

a. Filtrera och avgasa KB-kretsen. 

b. Byt ut korroderade ventiler vid köldmedelbehållarna. 

c. Upprätta alternativ driftstrategi för kompressorerna. 

d. Utred omfattningen av korrosionsangreppen i kylcontainern. 

e. Undersök fördelningsrörsgraven. 

2. Uppdra till kommundirektören att utreda möjligheterna till alternativ driftsform, vilket innebär att 

undersöka formerna för föreningsdrift och näringslivsmedverkan.  Det som anges som alternativ 

6 i tjänsteskrivelsen bör noggrannare undersökas avseende ekonomiska villkor, 

fastighetsavstyckning, samordning med övrig Kungsvallaverksamhet etcetera, dessutom bör olika 

upplåtelseformer undersökas ytterligare, till exempel långtidsarrende eller långtidsuthyrning. 

3. Samtliga utredningar ska vara slutförda så att beslut kan fattas i samband med beslut om budget 

för år 2021. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning. 

 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för vilka ekonomiska konsekvenser åtgärder 

punkterna a. till e. medför: 

 

a. Filtrera och avgasa KB-kretsen. 

b. Byt ut korroderade ventiler vid köldmedelbehållarna. 

c. Upprätta alternativ driftstrategi för kompressorerna. 

d. Utred omfattningen av korrosionsangreppen i kylcontainern. 

e. Undersök fördelningsrörsgraven. 
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2. Uppdra till kommundirektören att utreda möjligheterna till alternativ driftsform, vilket innebär att 

undersöka formerna för föreningsdrift och näringslivsmedverkan.  Det som anges som alternativ 6 i 

tjänsteskrivelsen bör noggrannare undersökas avseende ekonomiska villkor, fastighetsavstyckning, 

samordning med övrig Kungsvallaverksamhet etcetera, dessutom bör olika upplåtelseformer undersökas 

ytterligare, till exempel långtidsarrende eller långtidsuthyrning. 

 

3. Samtliga utredningar ska vara slutförda så att beslut kan fattas i samband med beslut om budget för år 

2021. 

 

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

 

Sammanfattning 

Detta ärende behandlar de investeringsbehov som Vadstena ishall står inför. Tjänsteskrivelsen för ett 

resonemang utifrån en stor mängd rapporter, bedömningar och utredningar från fackmän inom olika 

professioner som granskat olika delar av fastighetens standard. 

 

Mot bakgrund av ishallens tekniska status och de kravställningar som finns på kommunen som 

fastighetsägare, både ur miljösynpunkt och för att möjliggöra fortsatt tävlingsspel i ishockey, och med 

hänsyn taget till kommunen sammantagna investeringsbehov och ekonomiska läge, föreslår 

kommunstyrelsens förvaltning handlingsalternativ fem (5). Det innebär att kommunstyrelsen föreslås fatta 

beslut om att inte starta upp ishallen inför säsongen 20/21 samt att inga investeringar för att möjliggöra 

framtida drift görs. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15 

Bilaga 1 – Utredning av ishallens tekniska status 

Bilaga 2 – Inspektionsrapport Recowa samt rapportbilagor 2a och 2b 

Bilaga 3 – Bedömning av Rydell och Lembke 

Bilaga 4 – E-postkonversation mellan driftansvarig och kommunens lokalförvaltare 

Bilaga 5 – Miljöinspektionsrapport  

Bilaga 6 – Brandtillsynsprotokoll 

Bilaga 6a – Brandskyddstekniskt PM 

Bilaga 6b – Återkoppling från brandkonsult 

Bilaga 6c – Mailåterkoppling Räddningstjänsten Motala  

Bilaga 6d – Sammanfattad konsekvensbeskrivning 

Bilaga 7 – Svenska ishockeyförbundets besiktningsprotokoll för Vadstena ishall 2019 
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Bilaga 7a – Svenska ishockeyförbundets kartläggningsrapport för Vadstena ishall 2020 

Bilaga 7b – Svenska ishockeyförbundets energikartläggning för Vadstena ishall 2020  

Bilaga 8 – Öppet brev till Vadstena kommun från VHF, HC Wettern och VGIF  

Bilaga 9 – HC Wetterns önskemål om utvidgad publikkapacitet 

Bilaga 10 – Sammanställning av föreningsbidrag 2019 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

HC Wettern – Ishockey 

Kungsvalla 

592 40 Vadstena 

 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 63 

Information om medarbetarenkäten 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om den medarbetarenkät som gjordes bland all personal och resultatet 

från enkäten. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 64 

Fråga om överenskommelsen mellan gruppledarna om minskat antal 

ledamöter 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Frågan handlar om hur kommunen ska hantera överenskommelsen om situationen med covid-19 blir 

långvarig. Kommundirektören informerar om de förberedelser som görs för att kunna ha sammanträden 

med distansdeltagande. Det diskuteras även om alternativa, större, lokaler för sammanträden, där 

närvarande kan sitta med större avstånd från varandra. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 

 

 

 

 


