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REDOGÖRELSE FÖR HANTERING AV ÄRENDET OM 
VADSTENA ISHALL 2021 
 

I juni 2020 föreslog kommunstyrelsens förvaltning att Vadstena ishall skulle läggas ned. 

Bakgrunden till förslaget var att den tekniska utrustningen av samstämmiga sakkunniga, såväl 

interna som externa, bedömdes som utsliten och uttjänt. Svenska ishockeyförbundet var den 

enda aktör som hade en avvikande mening i fallet. Kostnaden för renovering av ishallen för 

långsiktig drift beräknades uppgå till 14-20 mnkr, vilket av förvaltningen bedömdes som en 

för hög kostnadsnivå för att motivera investeringen. Kommunstyrelsen beslutade att behålla 

ishallen under säsongen 2020/2021 och samtidigt utreda frågan om långsiktig drift av 

densamma. 

 

I juni 2021, ungefär ett år efter förvaltningsförslaget om nedläggning, meddelade den 

politiska majoriteten i kommunen sin intention att behålla ishallen och att renovera 

densamma till en standard motsvarande träningshall A (enligt Svenska ishockeyförbundets 

standard). Detta gjordes efter att projektledaren för skolprojektet genomfört en utredning av 

ishallen som visade på en teknisk lösning för ispisten som blev avsevärt billigare än tidigare 

beräknat. Den tekniska lösningen går i korthet ut på att en ny ispist gjuts ovanpå den gamla, 

istället för att demontera och schakta bort den gamla pisten och gjuta en ny på samma plats. 

 

Ishockeyföreningen HC Wettern (HCW) har under hela utredningstiden kring ishallens vara 

eller icke vara fått information från förvaltningsorganisationen (kommunstyrelsens 

förvaltning gällande fastigheten och kultur- och utbildningsförvaltningen avseende 

föreningsverksamheten). I juni 2020 fick föreningen besked om förvaltningsförslaget innan 

det behandlades av kommunstyrelsen och i juni ett år senare fick HCW besked om 

majoritetens intentioner innan nyheten meddelades media och allmänhet.  Dialogen mellan 

föreningen och förvaltningsorganisationen har hela tiden varit respektfull och konstruktiv. 

 

25 augusti 2021 föreslog kommunstyrelsens förvaltning kommunstyrelsens arbetsutskott 

(KSAU) att inleda den formella beslutsprocessen i ärendet genom att bifalla förslaget om 

renovering av ishallen för 16,5 mnkr. KSAU:s beslut är beredande inför kommunstyrelsen 

som kommer att behandla ärendet i samband med budgeten i november. Kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till ärendet om ishallens renovering mot 

bakgrund av kommunens budget som helhet samt kostnaden för det så kallade skolprojektet 

som helhet. Dessa siffor finns inte framtagna dessförinnan, då arkitekterna och 

projektledningen i skolprojektet behöver tiden fram till november månad för att rita på och 

beräkna volymer och volymkostnader. Beslutet i KSAU i augusti var dock viktigt för att 

förvaltningsorganisationen skulle få ett första indikativt politiskt beslut för att kunna starta 

upphandlingsprocessen inför renovering av ishallen. De förfrågningsunderlag som arbetas 

fram och de upphandlingar som ska genomföras utarbetas dock på ett sådant sätt så att 

förbehållet om ”under förutsättning att erforderliga beslut fattas” alltid finns med. Med 
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erforderliga beslut avses i det här fallet ett godkännande av investeringen (16,5 mnkr) av 

kommunfullmäktige.  

 

Ishockeysäsongen 2021/2022 kommer inte att kunna genomföras på hemmais för HCW. 

Det blir konsekvensen av majoritetens intention i juni och KSAU:s indikativa beslut i augusti 

2021. Det är dock inte ett formellt beslut som fattats av en politisk instans, utan ett 

förvaltningsbeslut som fattats av kommunstyrelsens förvaltning (fastighetsägare) och kultur- 

och utbildningsförvaltningen (föreningsrelationer) gemensamt. Konsekvensen av 

majoritetens intention och KSAU:s indikativa beslut meddelas till HCW i juni i samband 

med pressmeddelandet om ishallens renovering, och upprepades vid ett möte mellan 

föreningen och förvaltningsorganisationen samma dag som KSAU (25 augusti 2021). 

 

Bakgrunden till förvaltningsorganisationens beslut är att tidplanen för renoveringen – med 

målet att ha en nyrenoverad och drifttestad anläggning till säsongen 2022/2023 – inte 

medger att is spolas för säsongen 2021/2022. Detta beror dels på långa leveranstider för 

kylkompressorer, vilket i sin tur kan härledas till den globala bristen på halvledare, och dels 

på flera tidsödande och arbetsintensiva moment kring demontering av sarg samt preparering 

och gjutning av ny ispist. 

 

Det råder också stora tekniska tveksamheter kring möjligheterna att driftsätta anläggningen 

över huvud taget i nuvarande skick. Kommunens anlitande kylexperter bedömer att 

kompressoraggregaten (3st) behöver renoveras för cirka 100 tkr per styck för att möjlighet 

till driftstart ska finnas. Då kvarstår de tekniska problemen och kylmedieläckagen i ispisten, 

vilket ytterligare bedöms försvåra en driftsättning av anläggningen. 

 

Den politiska beslutsprocessen i ärendet inleddes formellt av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 25 augusti 2021. Förvaltningsorganisationens konsekvensmässiga beslut om att 

inte spola is under säsongen 2021/2022 meddelades HC Wettern i juni 2021 för att 

möjliggöra för föreningen att i så god tid som möjligt kontakta närliggande föreningar och 

ishallar. Samma besked upprepades efter KSAU:s indikativa beslut i augusti.  

 

Ishallens renovering ska ses som en del i den största kommunala investeringen i modern tid, 

och kommer att behandlas som en del av en större ekonomisk helhet vars ramar ännu inte är 

sammanställda. Förvaltningsorganisationen återkommer med ett förslag till ram för den 

totala investeringsvolymen till kommunstyrelsens sammanträde i november. 


