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Malin Eggertz Forsmark
Avdelningschef
malin.eggertzforsmark@malmo.se

Korpens avtal Mellanheden IP
FRI-2018-3331
Sammanfattning

Fritidsnämnden har sedan hösten 2009 upplåtit Mellanhedens idrottsplats till Korpen Malmö
för träning och matchspel. Upplåtelsen omfattar konstgräsplan och omklädningsrum och avtalet
löper under perioden 2009-12-01 till 2019-11-30. Under de senaste åren har antal
fotbollsspelande barn och ungdomar ökat i området och fritidsnämnden behöver ha tillgång till
anläggning för att kunna fördela tider till prioriterade målgrupper. Avtalet kommer inte att
förlängas. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att erbjuda Korpen Malmö
ersättningsytor.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden erbjuder Korpen Malmö ersättningsytor efter det att avtalet gällande
Mellanhedens IP löper ut per sista november 2019.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181213

Beslutsplanering

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

Korpen Malmö IF
Ärendet

Fritidsnämnden har sedan hösten 2009 upplåtit Mellanhedens idrottsplats till Korpen Malmö IF
för träning och matchspel. Upplåtelsen omfattar konstgräsplan och omklädningsrum och avtalet
löper under perioden 2009-12-01 till 2019-11-30. Under de senaste åren har antal
fotbollsspelande barn och ungdomar ökat i området och fritidsnämnden behöver ha tillgång till
anläggning för att kunna fördela tider till prioriterade målgrupper. Avtalet kommer inte att
förlängas.
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Malmö Korpserieförening har sedan 1927 bedrivit korpserieverksamhet i Malmö. Föreningen
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var en del i bildandet av Malmö Korporationsförbund 1946. Förbundet samlade då en mängd
olika idrotter i olika korpserier för medlemmar som representerade företag bl a SJ, Tullverket,
Malmö Läderfabrik, Kockums, Malmö Yllefabrik och Mazzeti. Korpens storhetstid var på 70talet då cirka 70 000 malmöbor var medlemmar och 1976 blev Korpen medlem i
Riksidrottsförbundet. Under 90-talet minskade dock medlemsantalet drastiskt då medlemskapet
som tidigare var knutet till arbetsplatsen övergick till ett personligt medlemskap. Korpen gick
från att vara ett förbund med föreningsmedlemmar till att bli en förening som likställdes med
andra föreningar hos fritidsnämnden. Beslutet innebar slitningar inom förbundet som 2008 gick i
konkurs. Ett antal sektioner fortsatte dock som självständiga föreningar. Korpen Malmö IF som
ansvarade för fotbollsverksamheten flyttades från Malmö IP och Limhamnsfältet. Mellanhedens
IP blev Korpens nya arena 2009 och ett 10-årigt avtal skrevs mellan fritidsnämnden och Korpen
Malmö IF.
Idag har föreningen cirka 3000 medlemmar varav 25% är under 25 år. Verksamheten har
breddats till att även omfatta flera idrotter bl a innebandy, handboll, zumba, basket, bordtennis
och ishockey. Drygt 80% av verksamheten finns på Mellanheden men föreningen är också
verksam i Slottstadens Sporthall, Kombihallen Stadion och Hyllie Sportcenter.
Förvaltningen är mycket positiv till Korpen Malmö IF:s verksamhet och ser att behovet av deras
inriktning ökar då befolkning blir alltmer stillasittande. Korpens kompetens och tradition av att
aktivera äldre ses som en tillgång då allt fler ungdomar väljer att lämna tävlingsidrotten.
Förvaltningen har haft en god dialog med föreningen de senaste åren och erbjudit aktivitetsytor
för korpens omfattande verksamhet. Barn- och ungdomsfotbollen växer dock i området kring
Mellanheden och därför är såväl föreningen som förvaltningen eniga om att inte förlänga avtalet.
Däremot så vill förvaltningen hitta en ersättningsyta för Korpen Malmö IF.
Alternativet som diskuteras är att flytta verksamheten till Lindängens IP och göra en av
grusplanerna till testbädd för ny typ av konstgräs. Eftersom Korpen inte är beroende av
internationellt regelverk så finns det stora möjligheter att för deras verksamhet testa någon av de
alternativ som idag diskuteras t ex hybridmatta eller konstgräs med annan fyllnadsmassa än de
plastgranulat som idag används.
Fritidsförvaltningen kommer under 2019 att söka ersättningsyta för Korpen Malmö IF:s
verksamhet. I det arbetet avser förvaltningen att projektera för utveckling av Lindängens IP
enligt ovan och återkomma till fritidsnämnden med beslutsunderlag under våren 2019.

Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

