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Tid

Tisdagen den 18 juni 2013 kl 17.00 –17.20

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 25 juni 2013

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Peter Jönsson (M)
Anna Cederschiöld (M)
Mikael Eskman (M)
Olof Hermansson Wallentin (FP)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Sebastian Wiklund (V)
Tjänstgörande ersättare:
Petter Krönmark (M) för Sonny Österman (M)
Johan Möller (M) för Elisabeth Svensson (C)
Martin Engman (S) för Bengt Sandberg (S)
Daniel Almgren (MP) för Ewa Larsson (MP)
Ersättare:
Dani Amso (M)
Karin Callerud Blomstrand (M)
André Nilsson (Fp)
Karin Falk (S)
Emilia Bjuggren(S)
Torkel Tigerschiöld (MP)
Maria Öhman (V)
Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Christine Oljelund, Eva Olofsson, Jenny
Rydåker, Carina Jonsson, Johan Nilsson, Anna Wahlström och Pontus Werlinder.
Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren Erica
Närlinge. Personalföreträdaren Birgitta Andersson och MagnusWallén

§7
Anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Aspuddens IP.
Förslag till inriktningsbeslut
Dnr 4.2.1-239/2013
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av en 11-manna
konstgräsplan med tillhörande ytor för fotboll på Aspuddens IP, med en
beräknad sammanlagd investeringsutgift om 12,0 mnkr, som utförs efter
beställning från idrottsförvaltningen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 maj 2013.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
fastighetskontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) enligt följande:
Vi i Miljöpartiet välkomnar insatser för att stödja lokala idrottsorganisationer
och att underlätta spontanidrott. På så sätt är det positivt att vi kan förlänga
fotbollssäsongen på allt fler idrottsplatser genom anläggning av konstgräs.
Dock saknar vi en riskbedömning kring miljöaspekterna. Flera utredningar från
universitet i Sverige och utomlands samt Kemikalieinspektionen pekar på
riskerna med de giftiga kemikalier som finns i konstgräsets gummi och hur de
påverkar närområdet när gummit bryts ner och de sprids som damm och genom
urlakning till den omgivande miljön.
Kemikalieinspektionen skriver bl a följande ”Kommunernas idrottsförvaltningar
och andra som är involverade när nya planer ska anläggas bör efterfråga
information om kemikalieinnehållet och ställa krav vid upphandling och
anläggning så att särskilt farliga ämnen inte sprids i miljön” i sin rapport
Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv.
Vi vill se att denna fråga lyfts omgående då det anläggs allt fler konstgräsplaner i
staden.
Dessutom bör det konsekvent tas med i riskbedömningen för liknande projektet,
eftersom medborgarnas liv och hälsa på lång och kort sikt alltid bör beaktas. Till
skillnad från idag då endast Fastighetskontorets kortsiktiga ekonomiska risker
bedöms.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:
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