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Inhyrning Nya Slottskogsrinken  

Förslag till beslut 
I Idrotts- och föreningsnämnden 

1. Idrotts-och föreningsnämnden ger lokalsekretariatet i uppdrag att genomföra 

inhyrningen av Nya Slottskogsrinken i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.  

 

2. Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som underlag i det fortsatta beredningsarbetet. 

 
 
   

Sammanfattning   
 
Idrotts- och föreningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-03-13 § 32 att ge 

Higab i uppdrag att bygga Nya Slottskogsrinken under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar om att tillföra nämnden utökat kommunbidrag avseende 

hyres- och driftskostnader. Idrotts- och föreningsförvaltningen har i underlaget Idrotts- 

och föreningsnämndens verksamhetsnomineringar 2021 som är en del av stadens 

budgetberedning presenterat inhyrningens konsekvenser vad gäller behov av utökat 

kommunbidrag, vilket utgör 6,8 miljoner kronor. 

 

Higabs styrelse har 2020-09-24 § 12 beslutat att ge VD i uppdrag att genomföra 

investeringen. Beslutet är villkorat av att avtal om hyresavtal tecknas med idrotts-och 

föreningsförvaltningen avseende den nya anläggningen.  

Lokalsekretariatet har nu genom ett yttrande tillfrågat idrotts- och föreningsnämnden att 

teckna hyresavtal med Higab avseende inhyrning i Nya Slottskogsrinken.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension   
 
Årlig hyra och drift av Nya Slottskogsrinken beräknas till 30 miljoner kronor (i 2023 års 

värde). Idrotts- och föreningsförvaltningen har i underlaget Idrotts- och 

föreningsnämndens verksamhetsnomineringar 2021 som är en del av stadens 

budgetberedning presenterat inhyrningens konsekvenser vad gäller behov av utökat 

kommunbidrag, vilket utgör 6,8 miljoner kronor. Utifrån en preliminär tidsplan kan 

invigning av en ny ishall ske vintern 2022/2023. Gjorda ekonomiska beräkningar innebär 

en investeringskostnad på 140 mnkr. Kalkylen är exklusive moms och beräknad i 

kostnadsläge oktober 2019 och har indexerats till antaget färdigställande november 2022. 

I investeringskostnaden är inga verksamhetsinvesteringar medräknade.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
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Enligt lokalsekretariatets begäran om yttrande, vilket baseras på ett preliminärt förslag till 

hyresavtal från Higab uppgår hyreskostnaden till 7,3 miljoner kronor per år och 

hyresavtalet föreslås tecknas om 10 år med 5 års förlängning.  

Skillnaderna i de uppskattade hyreskostnaderna förklaras av att Idrotts- och 

föreningsförvaltningen i första skedet räknade med en internränta på 1,5% och nu har 

Higab räknat med en internränta på 1,75 %. Internräntan förändras över tid.  

   

Bedömning ur ekologisk dimension   
Förvaltningen har i detta läge inte funnit några särskilda aspekter på frågan. En 

isanläggning är emellertid en mycket energikrävande anläggning vilket har en negativ 

miljöpåverkan.  

 

Bedömning ur social dimension   
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan. En framtida anläggning i 

sig tillför emellertid positiva folkhälsoeffekter. Effekter för barn och unga, för breddidrott 

och i förlängningen en påverkan för elitspel, evenemang och stadens besöksnäring. 

 

Samverkan   
Samverkan med fackliga organisationer har inte skett gällande detta ärende.    

 

Bilagor   
 

1. Lokalsekretariatets yttrande 
2. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2020-03-13, § 32  
 

   

Ärendet    
 
Idrotts- och föreningsnämnden har att ta ställning till, då kommunfullmäktige i samband 

med beslut om budget 2021 och flerårsplaner 2022-2023 beslutat om en intention om 

utökat kommunbidrag om 6,8 miljoner kronor, att ge lokalsekretariatet i uppdrag att 

genomföra inhyrning av Nya Slottskogsrinken.  

 
 

Beskrivning av ärendet   
 
Idrotts- och föreningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-03-26, § 42 att 

beställa en förstudie av Higab avseende en modern träningsanläggning i markplan i 

enlighet med tjänsteutlåtande daterad 2018-05-07 i ärende 0169/17.   

Higab har slutfört förstudien och överlämnat den till idrotts- och föreningsnämnden. 

Idrotts-och föreningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-03-13 § 32 att 

förklara uppdraget gällande beställd förstudie fullgjort och ge Higab i uppdrag att bygga 

Nya Slottskogsrinken under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutade att tillföra 

idrotts- och föreningsnämnden utökat kommunbidrag. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har i underlaget idrotts- och föreningsnämndens 

verksamhetsnomineringar 2021 som är en del av stadens budgetberedning presenterat 
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inhyrningens preliminära kostnader och nämndens behov av en utökad 

kommunbidragsram med 6,8 miljoner kronor. Utifrån en preliminär tidsplan kan 

invigning av en ny ishall ske vintern 2022/2023. Gjorda ekonomiska beräkningar innebär 

en investeringskostnad på 140 mnkr. Kalkylen är exklusive moms och beräknad i 

kostnadsläge oktober 2019 och har indexerats till antaget färdigställande november 2022. 

I investeringskostnaden är inga verksamhetsinvesteringar medräknade.  

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2021 och flerårsplaner 2022-

23 beslutat om en intention att utöka idrotts- och föreningsnämndens kommunbidrag 

enligt nämndens verksamhetsnominering.  

    

Förvaltningens bedömning   
 
För att möta föreningslivets behov är förvaltningens förslag och föreslår att idrotts- och 

föreningsnämnden uppdrar till lokalsekretariatet att genomföra en inhyrning av Nya 

Slottskogsrinken i enlighet med Higabs förslag. 

 

 
   

Anders Ramsby 

 
   
Förvaltningsdirektör 
   

Lotta Lidén Lundgren 

 
   
Avdelningschef Utveckling & ekonomistyrning 
   

 


