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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-10-30   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS534 821 

 

 

Svar på medborgarförslag om upprustning av 
näridrottsplatsen vid bostadsområdet vid Säteriet i 
Mölnlycke 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2021 § 187 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om upprustning av 
näridrottsplatsen i Säteriparken i Mölnlycke. Kommunstyrelsen fick även i 
uppdrag att besluta i ärendet. Förslagsställaren anför behov av upprustning 
av mattan på den hårdgjorda spelytan samt träpanelen runt planen. 
 
Konstgräsplanen anlades 2010 och investeringen är avskriven. Planen 
används för spontanidrott samt skolundervisning i idrott- och hälsa. 
Konstgräset är slitet och behöver bytas ut inom en treårsperiod. Ett byte 
innebär också en möjlighet att byta till ett mer miljövänligt konstgräs utan 
gummigranulat.  
 
I investeringsbudgeten finns 500 tkr avsatt år 2026 för att byta konstgräset 
på näridrottsplatsen i Säteriet. Förvaltningen bedömer inte att byte av 
konstgräset på Säteriet är så brådskande att investeringen ska tidigareläggas.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 30 oktober 2022 
 Medborgarförslag om upprustning av konstgräsplanen vid 

bostadsområdet vid Säteriet i Mölnlycke 
 

 
 
Päivi Malmsten                                              Sanna Eskilsson Juhlin  
Sektorchef Verksamhetschef 

Page 655 of 1011



Inskickat av: PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#34360

Datum
2021-09-03 09:42

Ärendenummer: #34360 | Inskickat av: PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON (signerad) | Datum: 2021-09-03 09:42

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON

 Personnummer

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Upprustning utav konstgräsplanen vid bostadsområdet vid Säteriet i Mölnlycke

Beskriv förslaget
Detta förslag skrivs av mig som ombud för flera utav barnen boende på bostadsområdet i Säteriet i Mölnlycke. Det är dom som har 
bett mig att förmedla deras önskan.
Konstgräsplanen vid bostadsområdet vid säteriet är en liten idrottsplan som nyttjas i stort sätt varje dag av både barn, ungdomar och 
vuxna i bostadsområdet. Det är en mötesplats och en möjlighet för dom boende att träna, leka och att utöva sport tillsammans. 
Förutom den planen är det långt till närmaste idrottsplats där man kan spela fotboll om man inte vill spela på grus eller sand. 
Förutom alla i bostadsområdet som nyttjar planen använder även Säteriskolan planen för deras idrottslektioner i stort sätt dagligen 
under ute-idrotts säsongen
Idrottsplanen är välanvänd under många års tid därav börjar den bli sliten. Framförallt märks det på konstgräsmattan då den börjat 
bli ojämn, trasig och skadad. Sargen och träpanelen är såklart också sliten, men det är mest till utseende det viktigaste för barnen är 
att underlaget blir bättre för det ska blir roligare att spela där och inte skada sig på dom hala och skadade delarna på mattan.
Innan vi skrev detta förslag har vi varit i kontakt med fritidsförvaltningen i Härryda kommun för att få reda på ifall det funnits 
någon upprustningsplan för denna idrottsplats, men tjänstepersoner i staden visste inte och hänvisade oss att skriva ett 
medborgarförslag.
Vi har även kontaktat rektorerna för Säteriskolan som ser ett stort värde av att planen upprustas då dom använder den i så stor 
utsträckning.
Vi bifogar en satellitbild på planen så det ska bli enklare att förstå vilken idrottsplats vi menar.
Med vänliga hälsningar fotbollsspelarna på Säteriet
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Sida
(2 2)

Inskickat av: PONTUS DE 
SALAREFF MÅNSSON (Signerad)

Ärendenummer
#34360

Datum
2021-09-03 09:42

Ärendenummer: #34360 | Inskickat av: PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON (signerad) | Datum: 2021-09-03 09:42

Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.

    (859 KB)Karta över konstgräsplanen.png
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

PONTUS DE SALAREFF MÅNSSONNamn: 
Person ID: 

2021-09-03 09:42Datum: 
Signerad checksumma: 
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