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Sammanställning av investeringar 2018-2020 (tkr)
Investerings-objekt

Typ av investering

Nr

1 Maskininvesteringar
2 Konstinköp
3 Inventarier
4 Miljö- och Tillgänglighet
5 Nämndens disposition
6 Investeringar Fritid
7 Nybyggnad/Ombyggnad badhus
8 Solcellsanläggning Arenan
SUMMA

Ersättningsinvestering
Nyinvestering
Ersättningsinvestering
Nyinvestering
Disp
Nyinvestering
Nyinvestering
Rationaliseringsinvestering

Total
Budget Nytt
Plan
investerings- 2018
förslag 2019
utgift
budget
2018

3 000
600
750
600
3 000
1 500
5 000
5 000

1 000
200
250
200
1 000
500
5 000
5 000
13 150

1 000
200
250
200
1 000
500
0
0
0 3 150

Nytt Plan
förslag 2020
plan
2019

0

Finan- Hållbarhetssierad bedömd
inom (X), se
driftsram bilaga

1 000 Ja
200 Ja
250 Ja
200 Ja
1 000 Ja
500 Ja
0 Nej
0 Nej
3 150

Kommentarer till investeringsobjekten
1. Maskininvesteringar
Fordon och maskiner behöver kontinuerligt bytas ut i maskinparken för att upprätthålla en bra
standard. En årlig översyn görs av maskinparken vilken ligger till grund för revidering av
planlagt utbytesschema.
2. Konstinköp
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att årligen köpa in konst till kommunens lokaler och
anläggningar.
3. Inventarier
Avser inköp av inventarier inom Kultur och Fritid.
4. Miljö- och tillgänglighet
Kultur och Fritid arbetar kontinuerligt med förbättringar av tillgängligheten för funktionsnedsatta
i befintliga anläggningar och efter en miljöhandledningsplan.
5. Nämndens disposition
Avser investeringar som uppstår under planperioden och som är svåra att planera in tre – fyra år i
förväg.
6. Investeringar Fritid
Kultur & Fritid har identifierat ett investeringsbehov för fritidsverksamheten om 500 tkr årligen
för mindre investeringar till exempel mäss- och eventgolv, inventarier mm. Dagens verksamhet
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ställer högre krav på tekniskt färdiga anläggningar varför det kommer finnas behov för
ytterligare mindre investeringar.
7. Nybyggnad/Ombyggnad badhus
Avser investering i badhuset för att eventuellt bygga om, bygga nytt, och/eller upprätthålla
befintlig standard.
8. Solcellsanläggning Arenan
Syftet med investeringen är att effektivisera energianvändningen och bidra till att mål enligt
kommunfullmäktige fastställd plan för energi och klimat i Lidköpings kommun uppnås.
A) Målet för idrottsanläggningar enligt energi- och klimatplanen:
Fram till år 2020 ska idrottsanläggningarna, betraktade som en enhet, vara 20 procent
energieffektivare än 2008.
B) Mål för solenergi enligt energi- och klimatplanen:
År 2020 ska kommunkoncernen äga anläggningar som producerar minst 300 MWh solenergi
År 2020 ska det produceras minst 1000 MWh solenergi inom kommunens gränser
Redan under 2016 kommer årsproduktionen av solenergi ge en total produktion på över 200
KWh. Enligt strategisk plan och budget bedöms kommunen uppnå målen för solenergi (B) enligt
energi- och klimatplanen. Däremot är inte målet för idrottsanläggningar (A) inte uppfyllt ännu.
För att nå målen enligt energi och klimatplanen år 2020 planerar Kultur & Fritid att anlägga
Sveriges troligen största solcellsanläggning på Lidköping Sparbanken Arena år 2018. Ny teknik
möjliggör den här investeringen på Arenans tak. Investeringen uppskattas kosta cirka 5,0 mnkr.

