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§ 67
Hemställan om investeringsmedel Vallentuna IP (FN 2021.037)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden fastställer investeringsanslag om 1,9 miljoner kronor avseende investering på 
Vallentuna IP, samt fattar genomförandebeslut.

Ärendebeskrivning
Investeringsmedel finns avsatta i kommunplan 2020-2022 under rubriken Vallentuna IP. 
Nämnden har 6,5 miljoner kronor till förfogande för investeringar gällande Vallentuna IP. För 
att möta efterfrågan på idrotts- och friluftsliv i Vallentuna kommun krävs en modern och 
fungerade maskinpark som underlättar för enheten att kunna skapa goda förutsättningar.

Fördelningen på investeringarna är:
Ny ismaskin: 1,5 miljoner kronor
Ny fyrhjuling med bandsats: 0,2 miljoner kronor
Ny gräsklippare: 0,2 miljoner kronor

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-27, Hemställan om investeringsmedel Vallentuna IP
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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsmedel 
Vallentuna IP

Förslag till beslut
Fritidsnämnden fastställer investeringsanslag om 1,9 miljoner kronor avseende 
investering på Vallentuna IP, samt fattar genomförandebeslut.

Sammanfattning av ärendet
Investeringsmedel finns avsatta i kommunplan 2020-2022 under rubriken 
Vallentuna IP. Nämnden har 6,5 miljoner kronor till förfogande för investeringar 
gällande Vallentuna IP. För att möta efterfrågan på idrotts- och friluftsliv i Vallentuna 
kommun krävs en modern och fungerade maskinpark som underlättar för enheten att 
kunna skapa goda förutsättningar. 

Fördelningen på investeringarna är:
Ny ismaskin: 1,5 miljoner kronor
Ny fyrhjuling med bandsats: 0,2 miljoner kronor
Ny gräsklippare: 0,2 miljoner kronor

Bakgrund
Då maskinparken har blivit ålderstigen och ofta är trasig så behöver den uppdateras 
för att minimera driftstopp i verksamheterna. Därför föreslås investering av ny 
ismaskin, fyrhjuling med bandsats och en gräsklippare. 

Ismaskin:
Ismaskinen till B-hallen är från 2006 och börjar bli kostsam i service och reparationer 
och behöver därför bytas ut.

Fyrhjuling med bandsats:
I takt med att intresset växer för friluftslivet både sommartid och vintertid finns 
behov av en kombimaskin som klarar både att ta sig fram på spår och leder 
sommartid samt att göra skidspår vintertid. I dagsläget görs skidspår med en äldre 
snöskoter med tvåtaktsdrift vilket inte är miljömässigt och mer svårhanterligt för 
personal. 
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Gräsklippare:
Gräsklipparen för ytterområden samt planen på Orkesta IP är ålderstigen och är 
kostsam gällande service och reparationer och är ofta trasig. För att säkerställa för 
personalen att klipparen fungerar är behovet en ny klippare. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande

barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Ola Nilsson
Förvaltningschef Enhetschef

Expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
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