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Sammanfattning

Ärendet beskriver underlag för beslut om att flytta konstgräs från Malmö IP till Limhamns IP.
Konstgräset på Malmö IP byts ut under 2018 utifrån elitens krav. Konstgräset på Malmö IP har en
nuvarande standard och kvalitet som medför att det kan användas minst 6 år till, med fokus på
breddverksamhet. Effektiva skyddsåtgärder mot utfällning av mikroplaster kan genomföras vid nya och
befintliga konstgräsplaner. Västra Malmös utveckling motiverar en flytt av konstgräset till Limhamns IP.
Nämnden föreslås besluta om att godkänna flytten av konstgräset.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att beställa flytt av befintligt konstgräs
från Malmö IP till Limhamns IP:s ena grusplan.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-12-06
Fritidsnämnden 2018-12-13
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Förvaltningens bedömning

Konstgräset på Malmö IP byts ut under 2018 med anledning av krav från elitfotbollen. Befintligt
konstgräs har dock en standard som medför att planen kan användas för breddverksamhet i tillräckligt
många år till för att motivera en flytt. Västra Malmös utvecklingstakt motiverar en placering på
Limhamns IP. Skyddsåtgärder för tydligt minskad miljöpåverkan kommer att genomföras. Skolornas rätt
till ytor för skolidrott och föreningarnas ökade behov kan tillgodoses. De ekonomiska effekterna kan
hanteras inom tilldelad ram.
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Förvaltningen föreslår därför att Malmö IP:s borttagna konstgräsplan flyttas till Limhamns IP.
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Befintliga planers användningsmöjligheter

Limhamns Ip har tre fotbollsplaner och ett bollfält. Fotbollsplanerna består av en konstgräsplan och två
grusplaner. Konstgräsplanen tillkom genom ett samarbete med grundskoleförvaltningen för att se till att
intilliggande skolor hade tillräckligt med ytor för skolidrott. Konstgräsplanen anlades på A-planen som
före det hade gräsunderlag. Därefter har konstgräsplanen (A-planen) utvecklats genom omläggning till
högre konstgräskvalitet för att tillgodose krav för elitfotboll för damer (Allsvenskan). För att behålla
denna status kräver tillverkaren att användningen av planen begränsas mot hur den användes tidigare.
Det gör att den befintliga konstgräsplanen inte längre kan användas av skolan på det sätt som tidigare
överenskommits. Utifrån detta perspektiv behövs det utvecklas fler idrottsytor för skolorna i området.
Det finns idag ett bollfält med gräsbeläggning inom idrottsplatsens område som idag används för
fotbollsträning för de yngsta utövarna. Den verksamheten kan med ett nytt konstgräs utvecklas till att
omfatta fler barn och ungdomar. Barn och ungdomsverksamheten kan också bedrivas under längre tid till
följd av förflyttningen av konstgräsplanen till Limhamns IP. Bollfältet kan omvandlas till ytor för annan
verksamhet. Bland annat kan fler tennisbanor anläggas intill de befintliga två banorna, för att på sikt
medföra en ersättning av banorna på Hästhagens IP.

Utveckling i västra Malmö

I Limhamns IP:s närområde pågår en omfattande utbyggnad av bostäder. Särskilt i områdena Elinegård,
Limhamns Sjöstad, Limhamns hamnområde (inklusive Ön) samt norr om kalkbrottet. Inte i något av
dessa områden har fritidssektorns och den växande befolkningens behov av bollplaner beaktats. I stället
har en utveckling av ytorna på Limhamns IP setts som naturligt för att tillgodose behoven.

Föreningar

Föreningslivet beskriver ett tydligt behov av nya ytor för sin fotbollsverksamhet. Närliggande Hyllie IP är
fullbelagd och barn och ungdomar står på kö där. LB07 som är den största föreningen på Limhamns IP
bedriver en omfattande verksamhet för både pojkar och flickor. LB07 är en av Malmös största
föreningar. Det finns även andra föreningar (Limhamns FF) m fl som är eller vill vara verksamma på
Limhamns IP, vilken en utökning av ytorna skulle kunna medföra.

Tider och särskilda åtgärder

En av Limhamns IP´s grusplaner används till hälften av grundskolenämnden till skolbaracker för att
hantera de renoveringar och ombyggnationer som grundskoleförvaltningen har att göra. Den andra
grusplanen står till följd av grusunderlaget nästan oanvänd. Flytten av konstgräset bör ske till den plan där
skolbyggnaderna inte står. Förflyttningen av konstgräset från Malmö IP till Limhamns IP kan lämpligen
göras under våren 2019.
I anläggningsarbetet ingår också att vidta de skyddsåtgärder som numera är vedertagna mot att granulat
och plaster lämnar anläggningen. Det innebär att sarger byggs runt planen, att brunnar utrustas med
granulatfällor, att snö inte skottas av planen, att maskiner rengörs innan de lämnar planen samt att spelare
ges möjlighet att borsta av sina skor och strumpor innan de lämnar planen. Dessa åtgärder ger mycket
goda effekter.
Miljöpåverkan
Malmö IP:s konstgräs är den enda planen i Malmö som inte har granulat av bildäcksgummi. Granulatet
på denna plan är att nytillverkad plast och innehåller färre kemikalier än bildäcksgummi. Om
konstgräsplanen från Malmö IP flyttas till Limhamns IP behålls detta granulat.
Förvaltningar i Malmö, under ledning av miljöförvaltningen, är i slutfas av framtagande av en riktlinje
avseende utfasning av konstgräs och fallskydd av plast mm. I förarbetena konstateras att arbetet med att
ta fram alternativa mer miljöriktiga material pågår men att det på marknaden idag inte finns något
säkerställt material som till fullo ersätter konstgräsens egenskaper, funktioner och
användningsmöjligheter året runt. Utfasningen bedöms därför behöva ske under en längre tid. Att
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förflytta planen till Limhamns IP står därför inte i strid med den kommande riktlinjen.
Ekonomi
Transporten av konstgräset från Malmö IP till Limhamns IP ingår i projektet med att byta ut konstgräset
på Malmö IP. Det arbete som återstår är att lägga ut konstgräset på grusplanen samt att bygga skyddande
installationer (sarger, brunnar mm). Detta arbete medför en tilläggshyra för fritidsnämnden som beräknas
till ca 300 kr i 6 år. Markarbeten skrivs av på 40 år och beräknas utgöra ca 50 % av hyresnivån. Denna
hyra hanteras inom hanteras inom fritidsnämndens ordinarie ram inom utrymmet för
demografikompensation.

Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

