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Häv det kommunala konstgrässtoppet
Frågan om konstgräsplaner har varit en het fråga i hela fotbollssverige. I Lunds kommun har sedan några
år tillbaka ett konstgrässtopp, i väntan på att gummigranulatet ska kunna ersättas med något annat, varit
rådande. Men ännu har inte någon ersättning kommit. Det som däremot har skett är att flera kommuner
blivit avsevärt bättre på skyddsåtgärder för befintliga konstgräsplaner med granulat. Detta har i sin tur
avsevärt minskningen av spridningen av granulat. En studie gjord i Kalmar visar till exempel att
spridningen till stor del kan förhindras med rätt spridningsförebyggande åtgärder. Även i Lund indikerar
mätningar från konstgräsplaner, med sarg och fällor, på lågt utsläpp av mikroplast. Det som också har
skett är att behovet av ytterligare konstgräsplaner fortsatt växa i kommunen. Stoppet av nyanläggning
drabbar framförallt barn och unga i Lunds kommun som inte kan börja spela fotboll. Det är ett stort
folkhälsoproblem.
För att skapa långsiktiga förutsättningar för fotbollen att växa och stärka barn och ungas möjlighet att
utöva sin idrott året om behöver Lunds kommun häva sitt konstgräsmoratorium.
Detta kan givetvis inte ske villkorslöst. Nuvarande konstgräsplaner behöver uppdateras på ett sådant sätt
att svinnet av granulat minskar. Detta behöver göras med brunnsfilter, sargar med flera åtgärder. Detta
arbete sker i andra kommuner så som till exempel Malmö stad. I Malmö stad har man satt upp ett mål
om att år 2025 ska skyddsåtgärder för befintliga konstgräsplaner med granulat vara implementerade och
skötselrutiner och egenkontroll ska vara uppdaterade. Detsamma ska naturligtvis också gälla för nya
konstgräsplaner. Malmö stad har dessutom ett långsiktigt mål med en ambition att befintliga
konstgräsplaner med granulat har bytts ut mot alternativa material. Detta för att skapa rimliga och stabila
villkor för fotbollen, samtidigt som man arbetar aktivt för att förhindra spridningen av miljöfarliga
ämnen. Detta är en väg vi menar att Lunds kommun också bör gå.
Lunds kommun bör, precis som Malmö stad, sätta upp ett tydligt mål för när omställning från granulat
till annat material ska ske. Vi menar också att Lunds kommun fortsatt ska vara en aktiv och drivande
aktör för att ta fram och vara en testbädd för nya material.
Hävandet av konstgrässtoppet ägs inte av kultur- och fritidsnämnden. Därför behöver kultur- och
fritidsnämnden tillskriva kommunfullmäktige med ett förslag om detta. Ett sådant förslag bör förankras
och tas fram gemensamt med företrädare för fotbollen i kommunen. Det bör även diskuteras med den
gemensamma arbetsgrupp som finns mellan kultur- och fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen.
Vidare bör det också framgå att hävandet av konstgräsmoratoriet inte ska ses som carte blanche till alla
som önskar en ny konstgräsplan. Varje investering ska fortsatt prövas och anläggandet av en
konstgräsplan måste även fortsatt ställas mot andra tänkbara alternativ. Detta är en komplex fråga som
inför varje beslut kräver noggranna övervägande och ställningstagande.
Socialdemokraterna föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta:
att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att skyndsamt och utifrån ovanstående återkomma med
ett förslag på skrivelse till kommunfullmäktige om att häva det kommunala konstgrässtoppet,

att

skrivelsen till kommunfullmäktige tydligt stipulerar Lunds kommuns ambition om att vara en
testbädd för nya sorters granulat och ett tydligt mål om när konstgräsplanerna ska kunna vara
granulatfria samt

att

ovannämnda förslag förankras med Fotbollsalliansen i Lunds kommun.
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