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Inriktningsbeslut för upprustning av Fullerstaparken  
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att planera inför ett genomförande av 
upprustning av Fullerstaparken. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att meddela Röda 
Korset att de behöver flytta och tillse att Röda Korsets byggnader tas bort från 
Fullerstaparken. 

3. Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ta förnyad kontakt med Röda 
korset i syfte att presentera lämpliga alternativa lokaler som föreningen skulle kunna 
hyra av kommunen, samt att redogöra för vilka övriga möjligheter till stöd som 
kommunen erbjuder Huddinges föreningsliv. Återrapportering av uppdraget ska ske i 
samband med kommunstyrelsens delårsuppföljning (T2). 

 
Sammanfattning 
Fullerstaparken behöver rustas upp och målet är att den ska bli en vacker, välbesökt 
och trygg plats. Karaktären av engelsk park ska utvecklas och anlagda delar ska 
begränsas ytmässigt så att den största delen av parken fortsätter vara en grön lummig 
miljö. Inriktningsbeslutet omfattar att ge klartecken till att starta planeringen av 
parken och ta fram ett beslutsunderlag med förslag till utformning och innehåll samt 
att ta fram en genomförandebudget för att rusta upp parken. 
  
Detaljprojektering av parken planeras genomföras under 2021-2022. Byggnation 
bedöms påbörjas andra halvåret 2022 och avgörs i genomförandebeslut. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth 
(MP), Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Britt Björneke (V), Nujin Alacabek 
(V), Nicholas Nikander (L), Anders Abel (MP) och Nicklas Lord, trafik- och 
landskapschef. 
  
Daniel Dronjak (M), Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek (V) och Nicholas 
Nikander (L) yrkar samtliga att kommunstyrelsen ska bifalla det ordförandeförslag 
som läggs fram, se bilaga till detta protokoll. 
  
Anders Lönroth (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla Miljöpartiets förslag till 
beslut i ärendet, se bilaga till detta protokoll. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
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Propositioner 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 
  
Härefter ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till 
ordförandeförslaget mot avslag till detsamma. Härvid finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordförandeförslaget. 
  
Slutligen ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till Miljöpartiets 
förslag mot avslag till detsamma. Härvid finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå Miljöpartiets förslag. 
 
Reservationer 
Anders Lönroth (MP) reserverar sig mot beslutet, se skriftlig reservation som bilaga 
till detta protokoll. 
 
Protokollsanteckningar 
Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll. 
  
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll. 
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