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2017-03-09
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/68
Konstsnöanläggning - inriktningsbeslut
Förslag till beslut

1. Kultur, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att två alternativ av anläggande av
en konstsnöanläggning ska utredas, vid Ängsjö friluftsområde och vid Brukets
skidanläggning.
Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2017 beviljat 5 mnkr för
anläggande av en konstsnöanläggning vid Ängsjö friluftsgård. Förvaltningen föreslår
att förutom Ängsjö även utreda en placering vid Brukets skidanläggning.
Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-09.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2017 beviljat 5 mnkr för
anläggande av en konstsnöanläggning. I beslutet anges att anläggningen ska finnas
på Ängsjö friluftsgård. Förvaltningen önskar utvidga arbetet i projektet till att
förutom Ängsjö även utreda ett anläggande vid Brukets skidanläggning.
Båda platserna har naturliga förutsättningar för att kunna ha en konstsnöanläggning.
Ett antagande är dock att det kan skilja ekonomiskt mellan de två platserna vad gäller
kostnader för etableringen. Mot bakgrund av detta önskar förvaltningen att båda
platserna utreds för etablering av en konstsnöanläggning.
Överväganden

Projektet ska resultera i en konstsnöanläggning som ger bra förutsättningar att
bedriva längskidåkning. Anläggningen ska bidra till att skidsäsongen förlängs. Såväl
diagonalåkning som skejt ska kunna bedrivas. En ambition är att spåret ska bidra
positivt till folkhälsan och kunna användas av såväl barn och unga, motionärer samt
elitåkare.
Inriktningen är att kommunen kommer ha huvudansvaret för driften av
konstsnöspåret men ett brukarmedverkansavtal om viss skötsel ska tecknas med
Järfälla Skidklubb.
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Barnkonsekvensanalys

Anläggande av ett konstsnöspår är positivt för barn och unga. Det kommer vara
möjligt för barn och unga att åka längdskidor i kommunen även under vintrar fattiga
på natursnö.
Ekonomiska konsekvenser

I investeringsbudgeten för 2017 finns 5 mnkr beviljade för en konstsnöanläggning.
Utöver detta kommer investeringar i maskinell utrustning att bli nödvändig för att
tillverka och underhålla konstsnöspåren med god kvalitet. Medel för detta avses
sökas i budget 2018.
Investeringen resulterar i en kapitalkostnad på 650 tkr år 1 om kostnaden blir exakt 5
mnkr. Denna summa kommer belasta den internhyra som nämnden ska betala.
Dessutom tillkommer preliminärt driftkostnader i storleksordningen 150-200 tkr per
år för belysning, el och maskindrift inklusive service och underhåll av dessa. Ökade
personalkostnader kan uppstå. Ett driftbidrag till Järfälla Skidklubb för deras
skötselåtaganden blir troligt. Ekonomisk kompensation för kapital- och
driftkostnader kommer att sökas i budget 2018.
De flesta konstsnöspår i landet är avgiftsbelagda och genererar därmed intäkter. Om
så blir fallet med spåret i Järfälla kommer priser för dagkort, säsongskort etc föreslås
i samband med förslaget om placering av spåret. En intäktskalkyl kommer också att
redovisas.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att två alternativ, Ängsjö friluftsgård och Brukets
skidanläggning, utreds för etablering av en konstsnöanläggning.
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