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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 
 Plats och tid: Torsdag den 19 september, kl. 19.00-20.15, rum Bergaholm, Salems Kommun 
 Beslutande: Erik Glimvik (M), ordförande 

Åsa Dahl (L) 
Sead Kosevic (M) 
Leif Ståhl (C) 
Björn Wivallius (S) 
Mats Gustafson (S) 
Michael Lindahl (R) 

 Ersättare: Solweig Byfeldt (M), Anders Karlsson (C), Torbjörn Åberg (KD), Tom Lindgren (S) 

 Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef 
Henrik Svensson, Nämndsekreterare 
Bo Thoor, Sr. Projektledare MSB - § 46 

 Utses att justera: Åsa Dahl (L) 

 Justeringens  
plats och tid: 

 
Omedelbar, Kultur- och fritidsförvaltningen, § 46 

   

 Underskrifter: Sekreterare …………………………   
Henrik Svensson 

 

Ordförande ………………………… 
Erik Glimvik 

 

Justerande …………………………  
Åsa Dahl  

 
 

  

 
 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 
  Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdes- 
datum: 

 
2019-09-19 

 

 Datum för anslagets 
uppsättande: 

 
2019-09-20 

  

 
 

 Överklagandetiden 
går ut: 

 
2019-10-11 

Datum för anslagets 
nedtagande: 

 
2019-10-12 

 

 Förvaringsplats 
för protokollet: 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Underskrift: 

 

………………………… 

Henrik Svensson 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 KoF § 46 Dnr. KFN/2019:48

 

 Utveckling av Prästboda bollplan 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har under 
2019 gemensamt påbörjat planeringen av projektet med konstgräs och toalett/förråd på 
Prästboda bollplan. Syftet med åtgärden är att tillskapa en attraktiv konstgräsbollplan 
även i Salemsdelen. Forskning på idrott har pekat på behoven av närhet till anläggningar 
för att öka deltagandet. Genom att tillfoga en belysningsanläggning ökas användningen av 
bollplanen. Behovet av fler planer har framkommit från Rönninge Salem fotboll som 
pekar på att det är fullbelagt på de planer man idag förfogar över och att efterfrågan hos 
spelare och ledare finns på just konstgräsplaner. Vidare beräknas befolkningen under de 
närmaste åren öka och det främst i Salemsdelen. Det gör att behovet ökar både hos 
fotbollslagen och skolorna i området Parkskolan samt den planerade Fågelsångsskolan. 

Prästboda bollplan är en del av överenskommelsen om utvecklingen av Söderby 
park-området och bollplanen färdigställdes av NCC. 2006 beslutades att man skulle 
uppföra en enkel träningsplan i naturgräs utan belysningsanläggning. Den har dock ej 
fungerat tillfredsställande för organiserat bollspel. I investeringsbudget för 2019 finns en 
post med konstgräs på Prästboda bollplan 4000 tkr och toalett och förråd på Prästboda 
bollplan 1800 tkr. 

I förslag för investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket 
på Prästboda 3900 tkr. För att genomföra ett kostnadseffektivare lösning och minska 
åtgärdstider för boende i området föreslås att båda projekten genomförs samtidigt, men 
projektering/upphandling under resterande del av 2019 samt åtgärder under 2020 för 
färdigställande under kv 2 2020. 

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2019. 

 

Ordförandens förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden stödjer förslag till att utveckla Prästboda bollplan med 
belysning och staket. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att beslut om projekt med 
belysningsanläggning och staket påbörjas 2019 och infogas i ett gemensamt 
projekt att utveckla Prästboda bollplan till konstgräsanläggning. 
 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

Yrkanden och proposition 

Björn Wivallius (S) och Sead Kosevic (M) yrkar bifall till ordförandens samtliga förslag till 

beslut. 

 

 
 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut under proposition och finner att 

kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med det. 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden stödjer förslag till att utveckla Prästboda bollplan med 
belysning och staket. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att beslut om projekt med 
belysningsanläggning och staket påbörjas 2019 och infogas i ett gemensamt 
projekt att utveckla Prästboda bollplan till konstgräsanläggning. 
 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
Protokollsanteckning 

Björn Wivallius (S) medges lämna protokollsanteckning i ärendet. 
 

 

 _________________ 
 
Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 
 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 

 



  

Protokollsanteckning till § 46 20190919 
 
Vi socialdemokrater säger inte nej till belysning och konstgräs på Prästboda bollplan och vi 
ser det som nödvändigt för att öka träningsmöjligheterna för kommunens fotbollsföreningar 
med RSF i spetsen. 
Pengarna avsatta för Fågelsångshallen samt de medlen avsatta för Prästboda bollplan, 
totalt cirka 53,5 miljoner, hade varit mer än tillräckligt för att inleda bygget av en kommunal 
idrottsplats. 
Hela processen har med tydlighet bevisat att en långsiktigt strategiskt plan saknas, hos 
den moderatledda Alliansen, inom kultur- och fritidsområdet. 
Vill man erbjuda ”en av Södertörns bästa boendemiljöer” måste man ha ett mer långsiktigt 
tänk och planera rekreationsmiljöer parallellt med övrig nybyggnation. 
 
Vi står fast i att ett växande Salems i en nära framtid behöver en idrottsplats. 
 
 
 
Björn Wivallius(S)   Mats Gustafsson(S) Tom Lindgren(S) 
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