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Folkhälsa  

Ishallen är en plats för fysisk träning men även mer därtill och bidrar som en 

mötesplats till den sociala sammanhållningen i Munkedal. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadschefen 

Kultur- och fritidschefen 

 



Ansökan om bidrag för investering i solceller / ledbelysning 

Munkeals BK vill driva att bli den första ”Gröna ishallen” i Sverige, vill Munkedals Kommun vara med 
på resan! 

För att kunna ha en hållbar utveckling för isanläggningen vill vi investera solceller samt ledbelysning i 
Munkedals ishall. Med detta kommer vi ha en klimat‐ & energismart lösning. Detta ser vi som ett led i 
kommunens vision och där man nu även tagit en klimat‐ och miljöstrategi, vilken lägger tyngden på 
klimatsmarta byggnader, att energieffektivisera och producera sol‐el. 

Då föreningen Munkedals BK tog över ishallen år 2017 fick föreningen 1 miljon kronor av kommunen 
för att ha möjlighet att investera i ett nytt is‐aggregat då de gamla var dåligt, dyrt och inte 
miljövänligt. Tillsammans med andra finansiärer gjordes en investering på totalt 2 miljoner kronor. 
Enligt beräkningar så kommer vi om 1 år (2022 14 juni) ha betalat tillbaka (ROI) den miljon 
kommunen gav oss. (se bilden nedan) 

Kommande investering vi nu gör är en engångsinsats, som kommer göra en driftsbesparing i många 
år framåt!

 

Vi har tagit in ett antal offerter enligt följande: 

Merasol    Solcellsanläggning 1.716.000   Ledbelysning 380.000 

Fyrstads    Solcellsanläggning 1.650.000   Ledbelysning 430.000 

Rabbalsede Kraft  Solcellsanläggning På gång    Ledbelysning på gång 

Vi kommer söka bidrag från Thordenstiftelsen då de gick med på 300.000 förra gången när 
kommunen gick in med 1 miljon. Thorden brukar ge bidrag när en storinvesterare som kommunen är 
med och ansökan måste var inlämnad före 2021‐02‐28! 

Vårat förslag är: 

Kommunen tar Solcellsanläggning 1.700.000 + moms 

Vi som förening tar LED‐belysningen samt anläggningens belysning med belysningsvakter mm. 
400.000 + moms, som förening kan inte dra moms. 





19 maj 2017

I dag är det Munkedals kommun som har hand om 
driften och ansvaret av Munkedals ishall. Detta har 
de gjort under en längre tid. Men till vardags är det 
föreningen Munkedals BK som använder sig av 
ishallen för träningar och matcher. Även 
allmänhetens åkning och skolornas verksamhet 
använder ishallen vid vissa tillfällen.

Redan 2015 fanns en diskussion om att antigen 
stänga ishallen eller lämna över den till 
föreningsdrift. Sedan dess har förvaltningen försökt 
hitta en överenskommelse med berörd förening som 
i detta fallet är Munkedals BK.

Det rör sig om drygt 1,5 miljon kronor. 
Kommunen vill att föreningen ska ta över driften och 
ansvaret av ishallen och hittar vi ingen lösning kan 
det bli en fråga om nedläggning till hösten 2017.

Kan man inte hitta en lösning ligger ishallen i 
riskzonen och drygt 250 medlemmar, allmänhetens 
åkning och skolans verksamhet kan påverkas.











Minskat energikostnaderna pga
Investering i energisnålt
-Kylaggregat, belysning, värmeslingor, tagit bort olja 
2018 höst
-Sett över elavtal 2019 höst

KF beslutade att ge 950 tkr till BUN/KFN. 

• El, vatten betalas direkt av kommun och  65 % 
övriga kostnader söker föreningen i efterhand. 

• MBK står för underhåll och 35 % övriga kostnader 
2018-2019

• Nya regler 2020. Kommunen betalar ut en  
klumpsumma och alla kostnader belastar förening.

År 2016 2017 2018 2019 2020
El och VA och olja 863 134 679 124 635 692 747 435 813 688
Övriga kostnader 122 123 116 250 62 993 107 011 121 547
Underhåll 161 075 62 001 104 629 208 859 67 991
Total kostnad 1 146 331 857 375 803 314 1 063 305 1 003 226

År 2016 2017 2018 2019 2020
Kostnad MBK 126 677 246 313 1 003 226
extern intäkt juni juli aug ej bekostas av kommunen för el o vatten -240 000
Ersättning kommunen anläggningsbidrag -800 000
söka bidrag för anläggning 2021 sekretariat
Resultat 126 677 246 313 -36 774

År 2016 2017 2018 2019 2020
Kostnad kommun 676 637 816 992 800 000
Anläggningsbidrag kommun avsatt el vatten och 65 % övrigt. Ej underhåll -950 000 -950 000 -800 000
Resultat kommun överskott -273 363 -133 008 0





Anläggningsbidrag från kommunen
EL och VA kompenseras, övriga kostnader (försäkring, vägavgift, besiktigning, avfall) årlig kompensation med 800.000 tkr/år

Underhåll av anläggning
Ismaskin, arrende, skyddsmattor, kompressor, sarg, avfuktare mm 100 % betalas av föreningen 

Kan söka särskilt bidrag
Inom nyanläggningar ryms t ex större reparationer eller underhåll, inköp av inventarier eller maskiner. 
Ansökan om anläggningsbidrag inkomma senast 30 april avse kommande år. Med i kommunens budgetprocess.

MBK : Flytt av sekritariat pga nya regler. Sökt bidrag augusti 2020 138.179 tkr, men fick ej MBK tagit stor del av kostnader sponsring och utförande. 













Skolan
(eget materialrum, utlåning av skridskor&hjälm)

Låg och mellanstadiet
• Munkedal
• Hedekas
• Dingle
• Svarteborg

Kungsmarkskolan

• Årskurs 7-9



Aktiviteter som erbjuds

• Allmänhetens åkning
• Sport/höstlovsaktiviteter
• Disko på is







Snabbfakta Solceller

• 432 paneler

• Installerad effekt 181 kWp

• Årsproduktion år 1: 147 MWh

• Öst/väst med tätplåtsinfästning

• Investeringskostnad: 1 716 000 kr

• Pris per kWp: 9 460 kr

• Återbetalningstid 7,8 år (utan bidrag)

Driftfall
Simulerad effekt 
STC (kWp)

Årligt utbyte 
(kWh/kWp/år)

Elproduktion 
år 1 (MWh)

Årlig 
elanvändning 
(MWh)

Andel 
egenanvändning 
solel (%)

Utan förlängd 
säsong 181 kWp 812 147 440 53

Med förlängd 
säsong (maj-juli) 181 kWp 812 147 623 90



LED-belysning
Nuläge 120 st 190W armaturer 22 800W effekt

• Ingen styrning

Förslag 63 st 172W armaturer 10 800 W effekt
• 600 Lux (Div 1 standard)
• Färgtemperatur 4000OK
• Dimbar Dali-styrning 

• Ex. Matchläge 100% (600 Lux)* 
• Träningsläge ex 30% (200 Lux - effektuttag ca 

3000 W)*

Budgetoffert (Exkl moms)

• Installation inkl material ca 130 000 kr

• Armaturer 600 Lux 250 000 kr

* Bygga ishall – Svenska Ishockeyförbundet 
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Barnkonventionen 

Nämnden tar hänsyn till Artikel 6 i Barnkonventionen: Alla barn har rätt till liv och 

utveckling.  

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information enligt MBL §19 2020-05-03 samt MBL §11 2021-05-10  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef Barn- och utbildning 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 





 

   

 

Innehållsförteckning 
    

Ekonomi................................................................................................ 3 
Ramförändring ................................................................................................... 3 
Resultaträkning .................................................................................................. 3 
Drifredovisning per verksamhet ......................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Investeringsbudget ............................................................................................ 6 

Beskrivning av verksamhetsförändring ................................................ 4 
Risk och konsekvensbeskrivning för anpassning till ramförslag ........... 5 
Verksamhetsmål ................................................................................... 6 
Framtid ................................................................................................. 7 
Nyckeltal .................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 
 
Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 
Ansökan från Mbk 

 

 

Förslag till beslut av nämnd 12/5 -2021 §28 Dnr 2021-2 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 2023-2024 
med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan. 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2022. 

 
 

Förslag till beslut av nämnd 28/5 -2021 § Dnr 2021-2 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 2023-2024 
med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan. 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2022. 

 
 
 
 

  







 

   

 

5. Hyra bibliotek i Hedekas (100 tkr) 
I byggprojektet av Hedekas skola och förskola inryms inte lokalyta för folkbiblioteket. Därav har det 
tecknats ett kontrakt med en extern hyresvärd på 3 år med start hösten 2021. 
 

6. Driftkostnad bollhall, 8 månader (460 tkr) 
Kostnaden för drift av den nya bollhallen som förväntas stå klar våren 2022 bedöms uppgå till 460 tkr 
för 8 månader. I kostnaden ingår fastighetsskötsel, va/el, fjärrvärme, sotning, försäkring underhåll larm 
etc. 690 tkr helår. 
 

7. Intäkter uthyrning bollhall, 8 månader (45 tkr) 
Bedömningen är att bollhallen kommer hyras ut till föreningar under 2022, 8 månader motsvarande 45 

tkr beräknat på 70 tkr helår.  
 
 

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 

 
8. Minska budget för Turism med 40 % (- 225 tkr) 

Tjänsten som Turismutvecklare har från januari 2021 minskat med 40 % då innehavaren av tjänsten 
delvis stärker upp som Näringslivsutvecklare. 

 
Riskbedömning för brukare  

Samarbetet mellan kommunen och besöksnäringen kan bli lidande.  
 

Riskbedömning för personalen 
Påverkar insatsen inom förvaltningen. Ökad belastning på annan personal. 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Prioritering av arbetsuppgifter kan krävas. Att arbeta för att informationsflödet förenklas genom digitala 
verktyg. Ökat anslag för skyltar och material samt samarbete med friluftsutveckling underlättar 
uppdraget. 

 
 
9. Omfördela medel från Allmän fritidsverksamhet (-100 tkr) 

 
Riskbedömning för brukare 
Ingen risk för brukare 
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen bedömt risk för personal 

 
 
10. Omfördela medel från Ung fritid (-200 tkr) 
   

Riskbedömning för brukare 

Inga bedömda risker 
 
Riskbedömning för personalen 
Inte lika stort anslag för timvikarier 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Organisera med befintlig personal och schemalägga efter behov. 
 
 

11. Minska anslaget för föreningsbidrag (-500 tkr) 
Förslaget är att minska anslaget till föreningar fördelat på följande bidrag: Aktivitetsbidrag 120 tkr, 
Särskilt anläggningsbidrag 240 tkr (vilket innebär att bidraget upphör helt), Lönebidrag 50 tkr, Övriga 

föreningar 70 tkr, Simskola 20 tkr.  
   

Riskbedömning för brukare 
Kommunen får minskad möjlighet att stödja de idella arbete som sker inom föreningarna.  
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen bedömnd risk för personal 

 








