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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunfullmäktige 
Datum  2022-03-21 

Dnr  KS 2018/0125 

 

 

Svar på motion nr 6/2018 från Björn Molin (RP) – Bolltältet på Sjökarby 

Ridskolas sommarhage 
 

 

Sammanfattning 
Det har till kommunen inkommit en motion gällande lokalisering av ett bolltält på Sjökarby ridskolas 
sommarhage, vilken av Kommunfullmäktige godkänts för remittering till Kommunstyrelsen, varefter 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen 
avslås, då frågan redan får anses vara utredd. 
 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motion nr 6/2018 från Björn Molin (RP), gällande bolltält på Sjökarby ridskolas sommarhage avslås, 
då frågan redan anses utredd. 
 

Bakgrund 
 
Armada erhöll i februari 2018 bygglov för uppförande av ett bolltält intill Sjökarbyvägen. 
Roslagspartiet anser i sin motion att placeringen av bolltältet är felaktig och föreslår i stället en 
placering i närheten av det nya centret för idrott på Röllingby. Roslagspartiet yrkar därför att 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att finna plats för bolltältet inom 
det område som Roslagspartiet föreslår. Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i en alternativ 
lokaliseringsstudie daterad 2016-11-17, utrett och jämfört alternativa lokaliseringar. I studien ingick 
lokaliseringen intill Sjökarbyvägen på Sjökarby Ridskolas sommarhage. Bygglov lämnades den 20 
februari 2018 då ovan nämnd lokalisering ansågs mest lämplig för ett bolltält. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också vid flera tillfällen tittat på möjligheten, att etablera ett 
bolltält vid idrott- och sportcentrumet i Röllingby. Bedömningen har varit att ett bolltält inte ryms 
inom sportcentrumområdet. Det område, norr om sportcentrumet, som föreslås i motionen bedöms 
inte heller vara möjligt, bl.a. av logistiska skäl.   
 
Byggnadsnämndens beslut om bygglov överklagades - slutligen avgjordes frågan av Mark- och 
miljööverdomstolen, som inte gav prövningstillstånd. Vid detta tillfälle så hade de resurser på 
kommunen och hos Armada som skulle behövas för att driva bolltältsprojektet, istället börjat 
engageras i en rad andra projekt bl.a. Österåkers nya multihall. Med den belastning som funnits, och 
som idag finns, på de resurser som behövs hos kommunen och Armada, för att bl.a. slutföra 
projektet Multihallen, har det inte varit möjligt att samtidigt prioritera bolltältsprojektet. 
 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Motion nr 6/2018 avslås då frågan redan anses utredd. 
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Den tidsutdräkt processen ovan medfört för ärendet, som bl.a. medfört att bygglovets giltighet löpt 
ut, har samtidigt inneburit att förutsättningarna förändrats, på sätt att ett eventuellt uppförande av 
ett bolltält torde behöva föregås av ett nytt fullmäktigebeslut - oavsett placering. 
 
 

Bilagor 
1. Motion nr 6/2018 från Björn Molin (RP) – Bolltältet på Sjökarby Ridskolas sommarhage.  
 

 
Kent Gullberg   

Samhällsbyggnadschef   
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