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§ 98 Dnr 2021-00335  
 
Karlskogaförslag ID5326 Snökanon 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detta Karlskogaförslag registrerades den 8 januari 2021.  
Förslagsställaren vill med förslaget att Karlskoga kommun ska köpa eller 
hyra in en snökanon till Nobelbacken vid Nobelhallen. Förslagsställaren 
vill att det ska gå att använda backen mer under vintertid. Förslaget har 
uppnått 50 röster, vilket innebär att det ska behandlas i 
kommunfullmäktige.  
 
Kultur- och föreningsnämnden har yttrat sig över förslaget och ställt sig 
negativ. Detta med hänvisning till Kultur- och föreningsnämnden har 
äskat medel i kommunens investeringsbudget 2022–2028 för en 
vinterpark/aktivitetspark vid Nobelhallen. I nuvarande förslag ligger det 
under år 2025. I äskandet ingår det dock ingen kostnad för snökanoner 
utan det bygger på natursnö. Kostnad om inköp av snökanon föreslås 
utredas av kultur- och föreningsförvaltningen i samband med om beslut 
tas gällande investeringen av en vinterpark/aktivitetspark. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor har i sak inget emot förslaget men 
föreslår, med hänvisning till de yttranden som inkommit från Kultur- och 
föreningsnämnden att Karlskogaförslaget inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2021 
Protokollsutdrag från kultur- och föreningsnämnden den 17 mars 2021 § 
11 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2021 
Karlskogaförslaget inkom den 8 januari 2021  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd. 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Kultur- och föreningsnämnden  
 



 

 
 

 

Kommunstyrelsens ledningskontor 

Handläggare 

Niklas Olsson 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

2021-04-16 2021-00335 

  

 
Kommunstyrelsen 
 

Svar på Karlskogaförslag om Snökanon vid 
Nobelbacken 

Sammanfattning 

Detta Karlskogaförslag registrerades den 8 januari 2021.  
Förslagsställaren vill med förslaget att Karlskoga kommun ska köpa eller 
hyra in en snökanon till Nobelbacken vid Nobelhallen. Förslagsställaren 
vill att det ska gå att använda backen mer under vintertid. Förslaget har 
uppnått 50 röster, vilket innebär att det ska behandlas i 
kommunfullmäktige.  
 
Kultur- och föreningsnämnden har yttrat sig över förslaget och ställt sig 
negativ. Detta med hänvisning till Kultur- och förenings-nämnden har 
äskat medel i kommunens investeringsbudget 2022–2028 för en 
vinterpark/aktivitetspark vid Nobelhallen. I nuvarande förslag ligger det 
under år 2025. I äskandet ingår det dock ingen kostnad för snökanoner 
utan det bygger på natursnö. Kostnad om inköp av snökanon föreslås 
utredas av kultur- och föreningsförvaltningen i samband med om beslut 
tas gällande investeringen av en  
vinterpark/aktivitetspark. 
 
Kommunstyrelsens ledingskontor har i sak inget emot förslaget men 
föreslår, med hänvisning till de yttranden som inkommit från Kultur- och 
föreningsnämnden att Karlskogaförslaget inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2021. 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2021.  
Karlskogaförslaget inkom den 8 januari 2021.  
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att karlskogaförslaget, 
mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd.  
 



 

Tjänsteskrivelse 

 

2 (2) 

«Diarienr»  

 

 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Niklas Olsson  

Strategisk planerare 
    
 
 
Expedieras till 
"[Skriv text här]"  



 

Kultur- och föreningsnämnden 

Protokollsutdrag 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2021-00047  
 
Karlskogaförslag [5326] - Snökanon 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående 

ett karlskogaförslag som inkommit till kultur- och föreningsförvaltningen 

gällande inköp eller hyra av en snökanon till Nobelbacken vid 

Nobelhallen. Förslagsställaren vill att det ska gå att använda backen mer 

under vintertid. 

 

Karlskogaförslaget om en snökanon har uppnått 50 röster. 

I det nu utpekade området på Rävåskullen finns sedan tidigare förslag om 

att anlägga en aktivitetspark samt ett tidigare medborgarförslag om en 

snökanon som inkom januari 2017. 

 

Rävåsen är ett centralt beläget naturreservat. Kultur- och förenings-

nämnden har äskat medel i kommunens investeringsbudget 2022-2028 

för en vinterpark/aktivitetspark vid Nobelhallen. I nuvarande förslag 

ligger det under år 2025. I äskandet ingår det dock ingen kostnad för 

snökanoner utan det bygger på natursnö. Kostnad om inköp av snökanon 

föreslås utredas av kultur- och föreningsförvaltningen i samband med om 

beslut tas gällande investeringen av en vinterpark/aktivitetspark.  

 

Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens 

beredning den 8 mars 2021 för att presentera sitt förslag.  

 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2021 

Karlskogaförslaget inkom den 8 januari 2021  

 

Kultur- och föreningsnämndens beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd.  

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige         



 

 
 

 

Kultur- och föreningsförvaltningen 

Handläggare 

Marina Sjödahl 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-03-02 KFN 2021-00047 

  

 

Kultur- och föreningsnämnden 

 

Svar på Karlskogaförslag ID [5326] Snökanon  

Sammanfattning 

Kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående 

ett karlskogaförslag som inkommit till Kultur- och förenings-

förvaltningen gällande inköp eller hyra av en snökanon till Nobelbacken 

vid Nobelhallen. Förslagsställaren vill att det ska gå att använda backen 

mer under vintertid. 

 

Karlskogaförslaget om en snökanon har uppnått 50 röster. 

I det nu utpekade området på Rävåskullen finns sedan tidigare förslag om 

att anlägga en aktivitetspark samt ett tidigare medborgarförslag om en 

snökanon som inkom januari 2017. 

 

Rävåsen är ett centralt beläget naturreservat. Kultur- och förenings-

nämnden har äskat medel i kommunens investeringsbudget 2022-2028 

för en vinterpark/aktivitetspark vid Nobelhallen. I nuvarande förslag 

ligger det under år 2025. I äskandet ingår det dock ingen kostnad för 

snökanoner utan det bygger på natursnö. Kostnad om inköp av snökanon 

föreslås utredas av kultur- och föreningsförvaltningen i samband med om 

beslut tas gällande investeringen av en vinterpark/aktivitetspark.  

 

Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens 

beredning den 8 mars 2021 för att presentera sitt förslag.  

 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2021. 

Karlskogaförslaget inkom den 8 januari 2021.  

  

Bakgrund  
Rävåsen är ett centralt beläget naturreservat. Kultur- och förenings-

nämnden har äskat medel i kommunens investeringsbudget 2022-2028 

för en vinterpark/aktivitetspark vid Nobelhallen. I nuvarande förslag 

ligger det under år 2025. I äskandet ingår det dock ingen kostnad för 

snökanoner utan det bygger på natursnö. Kostnad om inköp av snökanon 

föreslås utredas av kultur- och föreningsförvaltningen i samband med om 

beslut tas gällande investeringen av en vinterpark/aktivitetspark.  

 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-02-22 

2(2) 

KFN 2021-00047  

 

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Rävåsens naturreservat är ett centralt, välbesökt och uppskattat område 

som erbjuder goda möjligheter till friluftsliv, rekreation och motion. 

Positivt för barn och unga om det finns närhet till bland annat vinterlek 

och möjlighet till enklare skidåkning. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett system med snökanoner är kostsamt ur olika aspekter: 

 Inköp av snökanoner  

 Installation av flera el- och vattenuttag i Nobelbacken  

 Energi och vattenåtgång för tillverkning av konstsnö 

 Personella resurser för tillverkning av konstsnö (oftast nattarbete). 

 

Överväganden  
 

Ett av naturreservatets huvudsakliga syften är att gynna och utveckla 

friluftsliv och sociala värden. Det varma vinterklimatet som är idag gör 

att det är svårt att planera för vinterverksamhet och även för konstsnö-

tillverkning. Det är många parametrar som måste tas hänsyn till; 

 Rätt väderförhållande, luftfuktighet och temperatur 

 Helst ska det vara tjäle i marken innan snön läggs 

 Tillverkningen bör ske i temperaturer som helst är på minussidan. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan planeras, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd.  

Maria Motin 

Tf förvaltningschef 

   Niclas Tjernström 

   Enhetschef föreningsstöd 

 

Expedieras till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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