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Yrkande angående – Inhyrning av Nya Slottsskogsrinken 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige: 

1. Ärendet återremitteras till Idrotts- och föreningsnämnden med 
uppdraget att tillsammans med Higab AB ta fram en gemensam 
analys med gemensamma förslag på kostnadsbesparande 
åtgärder.  
 

Yrkandet 
Att en ny isanläggning i Slottsskogen medför positiva folkhälsoeffekter för barn 
och unga, för breddidrott och i förlängningen en påverkan för elitspel, evenemang 
och stadens besöksnäring är för oss Sverigedemokrater av fundamental vikt.  
 
Det är viktigt att tillgodose Idrotts- och föreningsnämndens behov av en ny 
isanläggning och samtidigt hålla nere kostnaderna. Med tanke på de misstag 
som gjorts gällande projektinriktning är det inte försvarbart att fatta beslut om 
projektet innan en tydlig redovisning gällande både kostnader och 
besparingsförslag har framlagts. Fokus ska läggas på åtgärder som kan 
genomföras utan att behöva göra avkall på önskade funktioner och kvalitet. 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2021-04-11 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.2.2 
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Inhyrning av Nya Slottsskogsrinken   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Inhyrning av Nya Slottsskogsrinken (Slottsskogen 719:4), i enlighet med villkoren i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.  

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 § 113 till stadsledningskontoret att 
skyndsamt inhämta och redovisa vilka orsaker som ligger bakom de planerade höga 
investeringskostnaderna och driftskostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och 
presentera förslag på åtgärder, förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
Nuvarande ishall i Slottsskogen är i dåligt skick och behöver ersättas. Higab AB har 
tillsammans med representanter från idrotts- och föreningsförvaltningen genomfört en 
förstudie i syfte att närmare undersöka hur redovisade behov skulle kunna lösas genom 
byggnation av en ny ishall.  

Idrotts- och föreningsnämnden valde att bifalla stadsledningskontorets yttrande gällande 
inhyrning av Nya Slottsskogsrinken vid sitt sammanträde 2020-12-15 § 167. Utifrån att 
inhyrningen bedöms som betydande krävs ett formellt godkännande av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 § 113 att återremittera ärendet i enlighet med 
yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Demokraterna med särskilt 
yttrande från Kristdemokraterna. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att skyndsamt 
inhämta och redovisa vilka orsaker som ligger bakom de planerade höga 
investeringskostnaderna och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och presentera 
förslag på åtgärder som minskar de totala kostnaderna.  

Stadsledningskontoret återkommer nu till kommunstyrelsen med en redovisning och 
förklaring till de huvudsakliga skillnaderna i drifts- och investeringskostnad.     

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Inhyrningen av Nya Slottskogsrinken medför, utifrån förutsättningen ett hyresavtal på 
10 år med 5 års förlängning, en hyreskonsekvens för idrotts- och föreningsnämnden på 
cirka 7 300 tkr per år (2023 års värde). Då en produktionsbaserad hyra tillämpas kan den 
slutliga hyreskostnaden avgöras först när projektet är avslutat.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-01-11 
Reviderat 2021-03-22 
Diarienummer 0699/20 
 

Handläggare  
Tommy Eliasson 
Telefon: 031-368 01 35 
E-post: tommy.eliasson@stadshuset.goteborg.se  
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Detta innebär att redovisad hyresnivå är baserad på att projektkostnaden faller ut i 
enlighet med Higab AB:s förstudie. Om projektkostnaden blir lägre kommer hyran att 
sjunka och vice versa.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastighetsägaren Higab AB följer de krav som ställs i miljöcertifieringssystemet 
Miljöbyggnad. Syftet med att inordna projektet i en miljöklassificering är att säkerställa 
minimerad miljöpåverkan, sörja för en god inomhusmiljö och skapa goda förutsättningar 
för biologisk mångfald. 

En isanläggning är emellertid en mycket energikrävande anläggning vilket bedöms ge en 
negativ miljöpåverkan.   

Bedömning ur social dimension 
En ny isanläggning i Slottsskogen bedöms medföra positiva folkhälsoeffekter för barn 
och unga, för breddidrott och i förlängningen en påverkan för elitspel, evenemang och 
stadens besöksnäring.  

  

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-10 § 113 och yrkande från M, L, C, 

särskilt yttrande KD samt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-11 
2. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2020-12-15 § 167 
3. Higab AB:s protokollsutdrag 2020-09-24 § 12 
4. Stadsledningskontorets yttrande 2020-11-12 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner inhyrning av Nya 
Slottsskogsrinken från Higab AB till idrotts- och föreningsnämnden i enlighet med 
villkoren i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 § 113 att återremittera ärendet i enlighet med 
yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Demokraterna med särskilt 
yttrande från Kristdemokraterna. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att skyndsamt 
inhämta och redovisa vilka orsaker som ligger bakom de planerade höga 
investeringskostnaderna och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och presentera 
förslag på åtgärder som minskar de totala kostnaderna.  

Stadsledningskontoret återkommer nu till kommunstyrelsen med en redovisning och 
förklaring till de huvudsakliga skillnaderna i drifts- och investeringskostnad.     

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande ishall i Slottsskogen är i dåligt skick och behöver ersättas. Higab AB har 
tillsammans med representanter från idrotts- och föreningsförvaltningen genomfört en 
förstudie baserat på den behovsbeskrivning som idrotts- och föreningsnämnden har lyft 
fram.   

Higab AB erbjuder idrotts- och föreningsnämnden att hyra in anpassade lokaler om cirka 
4 300 kvadratmeter (BTA) i Slottsskogen (Slottsskogen 719:4). Lokalerna bedöms kunna 
stå klara i slutet på kvartal ett alternativ i början på kvartal två 2023 givet att nödvändiga 
politiska beslut fattas under början på kvartal två 2021. 

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-15 § 167 att 
godkänna inhyrningen av Nya Slottsskogsrinken i enlighet med stadsledningskontorets 
yttrande. Inhyrningen betraktas som av betydande art på grund av hyreskontraktets totala 
värde. Beslut om att godkänna inhyrningen kan därför inte hanteras inom ramen för 
kommunstyrelsens delegation till stadsledningskontoret.  

Den tidigare redovisade driftskostnaden som togs fram av idrotts- och 
föreningsförvaltningen inför beslut i idrotts- och föreningsnämnden 2020-12-15 § 167 
hade av misstag blivit baserad på en tidigare inriktning i projektet med dubbla ishallar i 
två våningar. Idrotts- och föreningsförvaltningen har nu reviderat beräkningen baserat på 
korrekt projektdata och driftkostnaderna beräknas nu uppgå till cirka 3 000 tkr per år 
(2023 års värde) att jämföra med tidigare redovisad kostnad på cirka 22 700 tkr per år 
(2023 års värde). Idrotts- och föreningsnämnden informerades om ovanstående i samband 
med nämndssammanträdet 2021-03-23. 

De 75 mnkr (2018 års prisnivå) som idrotts-och föreningsnämnden prognostiserar i 
investeringskostnader för en ishall är schablonmässigt framräknade och avser själva 
byggnaden. Underlaget är framtaget i syfte att utgöra en investeringsindikator i ett tidigt 
skede. I detta skede är den geografiska placeringen ännu inte är känd och inga förstudier 
är gjorda. Det innebär att den schablonmässiga investeringsuppskattningen med stor 
sannolikhet kommer att behöva justeras.   

De 140 mnkr som Higab AB prognostiserar för Nya Slottskogsrinken är resultatet av en 
genomförd förstudie i ett tidigt skede. I förstudien har en fördjupad analys av det aktuella 
projektet genomförts och i denna fas bygger den prognostiserade projektkostnaden dels 
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på en kalkylerad bedömning av entreprenadkostnaden och dels på Higab AB:s tidigare 
erfarenheter av nybyggnationsprojekt. I förstudie- och projekteringsfasen ingår ett 
osäkerhetspåslag som ligger kvar fram till dess att projektet är projekterat, upphandlat och 
det finns ett konkret anbud. I samband med att det finns ett konkret anbud justeras den 
kalkylerade entreprenadkostnaden i förhållande till aktuellt anbud och osäkerhetspåslaget 
lyfts bort ur kalkylen. Inför projektets produktionsfas finns ett risktillägg kvar för 
eventuella tillkommande kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) tillsammans 
med en byggherrekostnad. Om den totala projektkostnaden faller ut under den 
kalkylerade bedömningen som gjordes i förstudien kommer den redovisade hyresnivån att 
sjunka och vice versa.  

Då Higab AB:s genomförda förstudie för Nya Slottskogsrinken innehåller fler 
kostnadsposter än idrotts- och föreningsnämndens investeringsschablon för nya ishallar 
kan det lätt bli missvisande att jämföra de båda med varandra. Nedan redovisas de 
huvudsakliga skillnaderna.      

Post för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA): cirka 10 mnkr.  

Post för byggherrekostnader: exempelvis projektledning, ränta och kreditiv, 
installationssamordning, kontrollansvarig cirka 20 mnkr. 

Kostnadsstegring till färdigställande (indexering): kalkylen är beräknad i kostnadsläge 
2019 och har indexerats till tidpunkten för ett förväntat färdigställande 2022 enligt Higab 
AB:s principer för kostnadsstegring (indexering), vilket totalt innebär cirka 9 mnkr. 

Osäkerhetspåslag i tidigt skede: för att kunna hantera oförutsedda risker fram till dess 
att det finns ett konkret anbud medräknas ett osäkerhetspåslag vilket innebär en 
kostnadspost i kalkylen på cirka 15 mnkr. 

Totalt för dessa poster: cirka 54 mnkr.  

Om idrotts- och föreningsförvaltningens schablon på 75 mnkr som är beräknad i 2018 års 
prisläge, räknas upp 3 % per år fram till 2022 innebär det ett påslag på nuvarande 
schablon med cirka 10 mnkr.  

Skillnaden mellan den projektprognos på 140 mnkr som Higab AB redovisar i genomförd 
förstudie och idrotts- och föreningsnämndens investeringsschablon på 75 mnkr uppgår till 
65 mnkr. De redovisade kostnadsposterna ovan förklarar större delen av den skillnaden.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att då en förklaring är lämnad till de 
huvudsakliga skillnaderna i drifts- och investeringskostnad är det svårt att skyndsamt ge 
ytterligare konkreta och kvalitativa förslag till kostnadsbesparande åtgärder för Nya 
Slottskogsrinken.  

Stadsledningskontoret gör bedömningen att för att kunna komma med konkreta förslag på 
hur investeringen skulle kunna minskas krävs en fördjupad analys av förstudien med 
fokus på kostnadsbesparande åtgärder. Ett sådant arbete bör fokusera på om det finns 
åtgärder som kan genomföras utan att behöva göra avkall på önskade funktioner och 
kvalitet eller om det krävs en omprioritering och omtag i projektet för att kunna minska 
kostnaderna.  
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Det är i detta läge svårt att säga vilken effekt ett sådant arbete skulle kunna ge. Det går 
inte att utesluta att det är möjligt att genomföra kostnadsbesparande åtgärder men det går 
heller inte att utesluta motsatsen. Säkert är att ett omtag av projektet i detta läge i sig 
skulle innebära kostnader för att göra en fördjupad analys av förstudien och det innebär 
också att projektets färdigställande förskjuts. Om den fördjupade analysen ska göras är 
det stadsledningskontorets bedömning att ärendet bör återremitteras till idrotts- och 
föreningsnämnden med uppdraget att tillsammans med Higab AB ta fram en gemensam 
analys med gemensamma förslag på kostnadsbesparande åtgärder.  

Stadsledningskontoret gör den samlade bedömningen att då nuvarande ishall i 
Slottsskogen inom kort behöver ersättas och en förklaring är lämnad till de huvudsakliga 
skillnaderna i drifts- och investeringskostnad, så föreslår stadsledningskontoret att 
inhyrningen av Nya Slottskogsrinken godkänns men med två villkorstillägg:  

1. Avtal kan tecknas med Higab AB givet att idrotts- och föreningsnämnden först 
fattar ett nytt inhyrningsbeslut baserat på den reviderade beräkningen av 
driftskostnader som idrotts- och föreningsförvaltningen har redovisat till 
stadsledningskontoret i detta ärende.  

2. Om anbudet efter genomförd upphandling indikerar att det finns en risk att den 
prognostiserade projektkostnaden och kopplade hyresnivåer kan komma att 
överskridas, ska parterna Higab AB och idrotts- och föreningsnämnden 
skyndsamt och gemensamt försöka minska projektkostnaderna. Kan projektet inte 
hållas inom de ramar som genomför förstudie ger ska parterna skyndsamt 
framställa ärenden till kommunstyrelsen.  

Stadsledningskontoret vill uppmana idrotts- och föreningsförvaltningen och Higab AB att 
aktivt och gemensamt säkerställa att parterna agerar för att hålla kostnaderna för Nya 
Slottsskogsringen nere under projektets genomförande. Stadsledningskontoret vill också 
rekommendera idrotts- och föreningsförvaltningen att göra en genomlysning av 
förvaltningens investeringsschabloner i syfte att säkerställa att de ger rimliga 
uppskattningar av förväntade kostnader för olika anläggningstyper.   

 

 

 

 

Magnus Andersson  

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Inhyrning av nya Slottsskogsrinken 

§ 113, 0699/20 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L, C och D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt inhämta och redovisa vilka 

orsaker som ligger bakom de planerade höga investeringskostnaderna och 

driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och presentera förslag på åtgärder 

som minskar de totala kostnaderna. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2021. 

Yrkande från M, L, C och D samt särskilt yttrande från den 5 februari 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag 

och avslag på yrkande från M, L, C och D den 5 februari 2021. 

Blerta Hoti (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  

M, L, C och D den 5 februari 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Blerta Hotis och det egna 

yrkandet bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 februari 2021. 

Reservationer 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

  

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-02-10 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2021-03-03 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Yrkande angående – Inhyrning av nya 
Slottskogsrinken  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Att Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt inhämta och redovisa vilka 
orsaker som ligger bakom de planerade höga investeringskostnaderna och 
driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och presentera förslag på åtgärder 
som minskar de totala kostnaderna. 

Yrkandet 
Inhyrningen av nya Slottskogsrinken medför, utifrån förutsättningen ett hyresavtal på 10 
år med 5 års förlängning, en hyreskonsekvens för idrotts-och föreningsnämnden på cirka 
7300 tkr per år (2023 års värde). Då en produktionsbaserad hyra tillämpas kan den 
slutliga hyreskostnaden avgöras först när hela investeringsprojektet är avslutat. 

Den beräknade produktionskostnaden för Nya Slottskogrinken är 140 miljoner kronor. 
Detta kan jämföras med att de ishallar som Idrott- och föreningsnämnden själva planerar 
att bygga under de kommande åren beräknas att kosta ungefär 75 miljoner kronor. 

Nya Slottsskogsrinken planeras att innehålla en isbana och mindre än 300 publikplatser, 
vilket innebär att anläggningens huvudsyfte är träning och eventuellt mindre tävlingar. 
Detta kan jämföras med en nyligt färdigställd ishall i Gubbängen, som utöver en isbana 
även innehåller en 250 meter lång rundbana för hastighetsåkning och läktarplatser för 
knappt 2000 personer, vilket möjliggör tävlingar i Division 1. Ishallen i Gubbängen 
kostade knappt 160 miljoner kronor att bygga, men är alltså betydligt större än vad Nya 
Slottskogsrinken planeras att bli.   

Driftkostnaderna för Nya Slottskogsrinken uppskattas uppgå till ungefär 22 miljoner 
kronor, utöver hyreskostnaderna. Driftkostnaderna täcker bland annat el, säkerhet och 
personal. De totala driftskostnaderna för den nuvarande Slottsskogsrinken var år 2020 
mindre än 2 miljoner kronor. Nya Slottsskogsrinken beräknas alltså kosta mer än 10 
gånger mer att driva, vilket är en väldigt kraftig ökning som inte förklaras i 
tjänsteutlåtandet.   

Mot bakgrund av detta vill vi ge Stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag att inhämta 
relevant information om projektet för att redovisa vad som ligger bakom de höga 
kostnaderna för att bygga och drifta Nya Slottskogsrinken, samt presentera förslag på 
vilka åtgärder som kan göras i planerna för att minska de totala investeringskostnaderna.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
 
2021-02-05 
 

Moderaterna Liberalerna Centerpartiet Demokraterna 
Kristdemokraterna 
 
2.2.1 
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Ishallar medför positiva folkhälsoeffekter för barn och unga, för breddidrott och i 
förlängningen en påverkan för elitspel, evenemang och stadens besöksnäring, men staden 
har i dagsläget stor brist på ishallar. Därför är det viktigt att arbetet med Nya 
Slottskogsrinken snart kommer igång. SLK uppmanas därför att prioritera uppdraget och 
återkomma till kommunstyrelsen så snart som möjligt.  
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Inhyrning av nya Slottsskogsrinken 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Inhyrning av nya Slottsskogsrinken (Slottsskogen 719:4) godkänns.  

Sammanfattning 
Idrotts- och föreningsnämnden har ett behov av en ny isanläggning i Slottsskogen. 

Higab AB har genomfört en förstudie där Higab AB åtar sig att uppföra nya 

Slottskogsrinken som idrotts- och föreningsnämnden ges möjlighet att hyra. Lokalernas 

yta beräknas till cirka 4 300 kvadratmeter (BTA) och bedöms kunna stå klara runt 

årsskiftet 2022/2023 givet att nödvändiga politiska beslut fattas under kvartal ett 2021. 

Idrotts- och föreningsnämnden valde att bifalla stadsledningskontoret yttrande vid sitt 

sammanträde 2020-12-15 § 167. Utifrån att inhyrningen bedöms som betydande krävs ett 

formellt godkännande av kommunstyrelsen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Inhyrningen av nya Slottskogsrinken medför, utifrån förutsättningen ett hyresavtal på 

10 år med 5 års förlängning, en hyreskonsekvens för idrotts- och föreningsnämnden på 

cirka 7 300 tkr per år (2023 års värde). Då en produktionsbaserad hyra tillämpas kan den 

slutliga hyreskostnaden avgöras först när hela investeringsprojektet är avslutat. Inkluderat 

övriga driftkostnader för inhyrningen, som exempelvis el, säkerhet och personalkostnader 

beräknar idrotts- och föreningsnämnden att inhyrningen medför driftkostnader på 

ytterligare cirka 22 700 tkr per år (2023 års värde).  

Övriga verksamhetskostnader i form av leasingkostnader redovisas inom ramen för 

idrotts- och föreningsnämndens verksamhetsnomineringar.    

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastighetsägaren Higab AB följer de krav som ställs i miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad. Syftet med att inordna projektet i en miljöklassificering handlar om att 

säkerställa minimerad miljöpåverkan, sörja för en god inomhusmiljö och skapa goda 

förutsättningar för biologisk mångfald. 

En isanläggning är emellertid en mycket energikrävande anläggning vilket bedöms ge en 

negativ miljöpåverkan.   

Stadsledningskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-01-11 

Diarienummer 0699/20 

 

Handläggare  

Tommy Eliasson 

Telefon: 031-368 01 35 

E-post: tommy.eliasson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
En ny isanläggning i Slottsskogen bedöms medföra positiva folkhälsoeffekter för barn 

och unga, för breddidrott och i förlängningen en påverkan för elitspel, evenemang och 

stadens besöksnäring.  

 

Bilagor 
1. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2020-12-15 § 167 

2. Higab AB:s protokollsutdrag 2020-09-24 

3. Stadsledningskontoret yttrande 2020-11-12 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner inhyrning av nya 

Slottsskogsrinken från Higab AB till idrotts- och föreningsnämndens verksamhet.  

Beskrivning av ärendet 
Idrotts- och föreningsnämnden har ett behov av en ny isanläggning i Slottsskogen.   

Higab AB erbjuder idrotts- och föreningsnämnden att hyra in anpassade lokaler om cirka 

4 300 kvadratmeter (BTA) i Slottsskogen (Slottsskogen 719:4). Lokalerna bedöms kunna 

står klara runt årsskiftet 2022/2023 givet att nödvändiga politiska beslut fattas under 

kvartal ett 2021. 

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-15 § 167 att 

godkänna inhyrningen av nya slottsskogsrinken i enlighet med stadsledningskontorets 

yttrande. Inhyrningen betraktas som av betydande art på grund av hyreskontraktets totala 

värde. Beslut om att godkänna inhyrningen kan därför inte hanteras inom ramen för 

kommunstyrelsens delegation till stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser positivt på att idrotts- och föreningsnämnden har fattat beslut 

om en långsiktig lösning gällande en ny isanläggning i Slottsskogen och tillstyrker den 

föreslagna inhyrningen från Higab AB.  

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör  

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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§ 167, diarienummer 0169/17 

Inhyrning nya Slottsskogsrinken   
 

Beslut 
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. 

 

Tidigare behandling 
I idrotts- och föreningsnämnden 2020-03-13, § 32 & Higabs styrelse 2020-09-24, § 12  

 

Handlingar 
- Lokalsekretariatets yttrande  

- Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2020-03-13, § 32 

-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling och ekonomistyrning, daterad 2020-11-24 

 

Protokollsutdrag skickas till 
-Avdelning utveckling & ekonomistyrning 

-Lokalsekretariatet 

-Kommunstyrelsen  

 

Dag för justering 

2020-12-18 

 

 

 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-15 



 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 
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Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

 

 

Ordförande 

Elisabet Lann (KD) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 

 



 

 

Göteborgs Stad, idrotts- och föreningsförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (3) 

  

   

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 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-24 

Diarienummer 0169/17 

 

Handläggare 

Ulrika Samuelsson 

Telefon: 

E-post: ulrika.samuelsson@ioff.goteborg.se  
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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 
   

 





 

Stadsledningskontoret 
Köpmansgatan 20 
404 82 Göteborg 

 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
www.goteborg.se 

 
Telefon 031-365 00 00 
Telefax 031-368 01 82 

 

Stadsledningskontoret 

 

Datum 2020-11-20 

Diarienummer 0699/20 
                                            Yttrande 

 

 

Inhyrning av ny ishall i Slottsskogen  
 

Higab AB har genomfört en förstudie avseende en ny ishall i Slottsskogen. 

Det grundläggande syftet för projektet är att ersätta Slottsskogsrinken. Den 

nya hallen ska primärt användas för den föreningsverksamhet som idag 

bedrivs i Slottsskogsrinken.  

Hyresobjektet 
Higab AB erbjuder lokaler för en ny ishall i Slottsskogen. Lokalen omfattar 

cirka 4 300 kvadratmeter lokalyta.  

Hyra 

Hyresavtal föreslås tecknas för om 10 år med 5 års förlängning. För den 

aktuella inhyrningen tillämpas en produktionsbaserad hyra vilket innebär att 

den slutliga hyreskostnaden avgörs av investeringens storlek. En preliminär 

bedömning visar att hyreskostnaden för idrott och föreningsnämnden 

kommer att uppgå till cirka 7 300 tkr per år (2023 års värde).  

Fakturering 

Om idrott och föreningsnämnden inte genomför projektet kommer Higab 

AB att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien.  

Idrott och föreningsnämndens beslut distribueras till:  

 

Stadsledningskontoret  

  



 

 

Beslutanderätt enligt: KF handling 2017 nr. 39 

Avdelningen för planering och analys 

 

Tommy Eliasson 

Planeringsledare 

E-post: tommy.eliasson@stadshuset.goteborg.se 

Telefon 031-368 01 35 

 

Jörgen Samuelsson 

Avdelningschef  

E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se 

Telefon: 031-368 00 34 
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