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Vår referens

Stefan Nord
Enhetschef
Stefan.Nord@malmo.se

Malmöinitiativet Utveckling av Limhamns idrottsplats nr EF20210100
FRI-2021-1090
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till Malmö stad med en önskan om att Limhamns IP utvecklas
med större möjligheter för fotboll. Initiativet har fått fler än 100 underskrifter och ska därför
besvaras. Ärendet ska hanteras av fritidsnämnden. Svar skickas till stadskontoret som
handlägger ärendet vidare. Fritidsförvaltningen beskriver i sin kommentar den planering som
finns för idrottsplatsen.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att översända tjänsteskrivelse till
stadskontoret som svar på Malmöinitiativ om utveckling av Limhamns Idrottsplats.
Beslutsunderlag




Malmöinitiativet nr EF20210100 Utveckling av Limhamns idrottsplats
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-09-07
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-09-16
Fritidsnämnden 2021-09-23
Beslutet skickas till
Beslutet ska skickas till Stadskontoret, initiativet.stk@malmo.se,
Ärendet

I till Malmö stad inskickat Malmöinitiativ framgår bland annat följande:

SIGNERAD

2021-09-10

Idag råder stor brist på planer för de många lagen i de olika klubbarna som använder idrottsplatsen. Antalet lag
och antalet barn är helt enkelt för stort för de tillgängliga spelbara ytorna på LIP. De åtgärder man hittills gjort
på LIP med konstgräs har varit jättebra.
En plan av konstgräs, med ny förbättrad belysning och med flera olika mål skulle innebära ett mycket stort lyft
för föreningarna som nyttjar LIP.
Intresset för barn att röra på sig och spela boll är stort men det är bekymmersamt att förutsättningarna inte finns
för att gå detta intresse till mötes. Att inte kunna tillmötesgå intresset för fysisk aktivitet genom tillgång till
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planer i närområdet riskerar att barn och ungdomar blir stillasittande. Problematiken runt en sådan konsekvens
är väl känd sedan tidigare.
Vidare så försvåras den så viktiga spontanidrotten genom att den ena av de två konstgräsplanerna på LIP
försetts med lås så man inte kan nyttja den när den står tom. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag, har
barn rätt till lek, vila och fritid. Det rimmar dåligt med barnkonventionen att låsa ute barn från en fotbollsplan.
Ge barn och unga möjlighet att aktivera sig. Det behöver de! Det är en billig investering för framtiden.
Förvaltningens kommentar:
Fritidsförvaltningen har idag två fullstora konstgräsplaner samt en fullstor grusplan på
Limhamns Idrottsplats. Endast halva grusplanen är fram till ca 2025 endast tillgänglig för
föreningars användning på grund av att det på andra halvan finns en tillfällig skola. Utöver detta
finns en liten bollfältsyta kvar intill de nya tennisbanorna som kan användas till bokad aktivitet
eller spontanspel.
På den övre av de två konstgräsplanerna finns det en problematik med bullerstörningar för
intilliggande bostäder vilket gör att användandet av planen måste begränsas till vissa tider och
framförallt till föreningsverksamhet.
Fritidsnämndens kommande planering för idrottsplatsen gällande fotbollsplaner är att
- på 7-spelsplanen anlägga konstgräs. Då elitplanen på Malmö IP ska bytas sommaren
2022 är fritidsnämndens plan att lägga delar av den på Limhamn. För att få planen på
Malmö IP godkänd för spel på internationell nivå är kraven att den byts ut vart fjärde år,
konstgräset kan då fortfarande användas på en breddplan och håller fortfarande en hög
standard. I samband med detta kommer nämnden även att se över om åtgärder behövs
för att förstärka belysningen och dränering.
- anlägga konstgräs över hela grusplanen när skolan flyttar sina paviljonger från den andra
delen av den nuvarande grusplanen. Detta är planerat till 2025.
- de begränsade tiderna på den övre planen, räknar nämnden med att inom kort hitta en
lösning med bullerproblematiken så att den även kan användas för spontanidrott.
- På lång sikt undersöka om utökning av fotbollsplaner i andra delar av Limhamn och dess
närområden ska ske med tanke på den befolkningsökning som sker framöver.
Med denna skrivelse anses Malmöinitiativet om utveckling av Limhamns Idrottsplats vara
besvarat.
Ansvariga

Thomas Sterner Avdelningschef
Johan Hermansson Direktör

