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§ 30
Utveckling av investeringsmedel årligt anslag, renovering elljusspår 
Össeby IP (FN 2020.028)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att använda 750 000 kronor avsatta från investeringsmedel årligt 
anslag till renovering av elljusspår Össeby IP.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen behöver nyttja 750 000 kronor av det årliga anslaget för att återställa 
skadorna på elljusspåret i Össeby efter stormen Alfrida.

Kapitalkostnaderna för investeringen skulle bli 25 750 kr om året under 30 år som kommer 
belasta driftsbudgeten. Stolparna behöver bytas ut år 2050.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Utveckling av investeringsmedel årligt anslag, renovering Elljusspår 

Össeby IP
 Alternativ spårdragning av Össeby Elljusspår
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Tjänsteskrivelse

Utveckling av investeringsmedel årligt 
anslag, renovering elljusspår Össeby 
IP

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att använda 750 000 kronor avsatta från investeringsmedel 
årligt anslag till renovering av elljusspår Össeby IP. 

Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen behöver nyttja 750 000 kronor av det årliga anslaget för att 
återställa skadorna på elljusspåret i Össeby efter stormen Alfrida.

Kapitalkostnaderna för investeringen skulle bli 25 750 kr om året under 30 år som 
kommer belasta driftsbudgeten. Stolparna behöver bytas ut år 2050.

Bakgrund
Skadorna från stormen Alfrida samt efterkommande stormar under 2020 består av 
nedfallna träd och kabelbrott. Flertalet av belysningsstolparna är också föråldrade och 
behöver bytas av säkerhetsskäl. Som bilaga till ärendet finns också en alternativ 
dragning av elljusspåret. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Utveckling av investeringsmedel årligt anslag, renovering 

elljusspår Össeby IP
2. Alternativ spårdragning av Össeby elljusspår

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Alternativ spårdragning av Össeby 
Elljusspår  

När det gäller elljusspår på Össeby ip skulle det vara fördelaktigt 

att korta ner den elbelysta delen av spåret till 2 kilometer. Detta 

skulle innebära att spåret blev: 

driftsäkrare, tryggare och billigare att underhålla.  

Kostnaden för denna anpassning skulle bli ca: 410 000 kronor. 

Spåret på 3,9 km blir kvar men bara 2km blir elbelyst. 
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