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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Blåbärsvägen 26 kl. 18:30-19:54

Beslutande 
närvarande

Lars Carlsson (C) (ordförande), Tommy Schiött (M) (vice ordförande), 
Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande), Margareta Svanström (M), 
Torbjörn Tronner (KD), Adam Westerberg (S), Susanna Kriström (SD), 
Gunnel Orselius-Dahl (L)  ersätter Jessica Cedervall (L), Anna-Maria 
Nyquist (MP)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Jenny Stenberg (C), Marita Ljungberg (S)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Elisabeth Byström (Controller), Ola 
Nilsson (enhetschef Idrott- och friluftsliv), Torsten Tummen Scott 
(Enhetschef Ung fritid), Annika Wegnebring (Idrotts och 
ungdomsstrateg), Jesper Westberg (kommunsekreterare), Erik Lundqvist 
(Förening- och lokalsamordnare), Mir Grebäck Von Melen 
(Utvecklingsledare)

Paragrafer §66

Justerande Gustav Elfström (S)

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Jesper Westberg

Ordförande Lars Carlsson (C)

Justerande Gustav Elfström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§66 Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 66
Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta 
(FN 2017.035)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna
kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de
senaste åren, så även i Kårsta. I investeringsplanen finns avsatta medel för anläggning av 
elljusspår och under våren har fritidsförvaltningen utrett möjligheterna tillsammans med 
invånare i Kårsta.

Fritidsförvaltningen föreslår en slinga på 3 km varav 2 km går i skog och 1 km går genom 
samhället. Spåret kommer ha en bred diversitet gällande underlag där både träspänger, 
stenmjöl, jord och asfalt föreslås användas. Spåret beräknas även gå genom flera naturtyper 
och skapar på så sätt variation för utövaren.

Då spåret föreslår gå nära skolan har särskilt beaktning tagits för skolans verksamhet. I och 
med uppdraget att arbeta i linje med Ung Livsstils-enkäten (fritidsnämnden 2021-03 -25 § 28) 
som visade på att stillasittandet och upplevt ohälsa bland unga tjejer är särskilt hög i Kårsta 
har målgruppen unga tjejer varit i fokus när olika lösningar tagits fram.

Förslaget går också i linje med den senaste forskningen inom ämnet i Sverige.

Noteras bör att detta är en förstudie och förslaget bygger på att tillstånd beviljas och avtal med 
markägare upprättas.

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

Beslutsunderlag
 §56 FN AU Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
 Tjänsteskrivelse - Hemställan om investeringsmedel för anläggandet av elljusspår i 

Kårsta
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

 Inför hemställan - Utredning eljusspår i Kårsta
 Enkätsvar 2021 - Motionsspår i Kårsta
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SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Pär Gustav Zeke Elfström
ORGANISATION: Vallentuna FN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e871c147c018d35b9588628aab76fce0
DATUM & TID: 2021-09-23 20:09:02 +02:00

NAMN: Lars Carlsson
ORGANISATION: Vallentuna FN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _097dd73186b4744955af7daafd1ed2ca9f
DATUM & TID: 2021-09-23 20:09:35 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-09-23 20:09:42 +02:00
Ref: 20402SE
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