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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-10-28

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Bällstarummet kl. 18:30-21:27

Beslutande 
närvarande

Lars Carlsson (C) (ordförande), Tommy Schiött (M) (vice ordförande), 
Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande), Margareta Svanström (M), 
Adam Westerberg (S), Jenny Stenberg (C)  ersätter Torbjörn Tronner 
(KD), Isabella Poulsen (MP), Jessica Cedervall (L), Roland Skott (SD)  
ersätter Susanna Kriström (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Salam Bashi (S), Anna-Maria Nyquist (MP)

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

Paragrafer §§82-83

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 2021-10-28

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§82 Beslut om att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet 

Snapptunafältet

§83 Beslut om att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet 
anläggande av elljusspår i Kårsta
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-10-28

Referensnummer för signaturer:

§ 82
Beslut om att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för 
projektet Snapptunafältet (FN 2016.052)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet 
Snapptunafältet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Lars Carlsson (C), väcker ett ärende om att fritidsnämnden ska utse 
fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet Snapptunafältet. Fritidsnämnden 
uppdrog fritidsförvaltningen på sitt sammanträde 2016-10-27 (§ 65) att ta fram en 
utvecklingsplan för Snapptunafältet. Detta projekt har resulterat i flera delbeslut som 
fritidsnämnden har fattat därefter. I och med att projektet är i sin genomförandefas med 
många komplicerade beslutssteg föreslår ordförande Lars Carlsson (C) att fritidsnämnden ska 
besluta att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet Snapptunafältet.  

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämnden beslutar att utse fritidsnämndens 
arbetsutskott till styrgrupp för projektet Snapptunafältet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-10-28

Referensnummer för signaturer:

§ 83
Beslut om att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för 
projektet anläggande av elljusspår i Kårsta (FN 2017.035)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att utse fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet 
anläggande av elljusspår i Kårsta.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Lars Carlsson (C), väcker ett ärende om att fritidsnämnden ska utse 
fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet anläggande av elljusspår i Kårsta. 
Fritidsnämnden gav fritidsförvaltningen i uppdrag på sitt sammanträde 2017-12-07 (§ 92) att 
bevaka möjligheterna till ett elljusspår i Kårsta, och påbörja en detaljerad plan för 
investeringsförfarande och implementering i pågående detaljplanearbete. Fritidsnämnden 
beslutade på sitt sammanträde 2021-09-23 (§ 66) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att hemställa om 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande av 
elljusspår i Kårsta. I och med att fritidsnämndens hemställan snart går in i sin 
genomförandefas föreslår ordförande Lars Carlsson (C) att fritidsnämnden beslutar att utse 
fritidsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet anläggande av elljusspår i Kårsta, för 
att kunna ha tätare avstämningar med förvaltningen gällande projektet.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämnden beslutar att utse fritidsnämndens 
arbetsutskott till styrgrupp för projektet anläggande av elljusspår i Kårsta.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.
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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: _0545832401903010be915f199f99fae6ca
DATUM & TID: 2021-10-28 21:44:30 +02:00

NAMN: Lars Carlsson
ORGANISATION: Vallentuna FN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _082521159a03ab4770794903f5f5873bb8
DATUM & TID: 2021-10-28 21:45:13 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-28 21:45:20 +02:00
Ref: 22581SE
www.comfact.se
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