
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens förvaltning Till Kommunstyrelsen 

Datum 2019-04-02 
Dnr KS2019/01 13 

Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan 

Sammanfattning 
I och med att spelarskador ökat efter byte av konstgräs 2018 och övriga åtgärder ej gett 
tillfredställande resultat föreslås påfyllnad av granulat till konstgräsplanen i Margretelund. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB genomförande av 
påfyllnad av granulat inkl. åtgärder för att minska spridningen av granulaten på Margretelunds 
fotbollsplan till en utgift på ca 550 tkr. 

2. Finansiering av kostnaden kommer att ske genom ett tilläggshyresavtal om ca 80 tkr/år inom 
Kultur- och fritidsnämndens tilldelade ram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att beställa av Armada Kommunfastigheter AB 
genomförande av påfyllnad av granulat inld. åtgärder för att minska spridningen av granulaten på 
Margretelunds fotbollsplan under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan. 

Bakgrund 
1 bö rjan av hösten 2018 bytes konstgräset ut på Margretelunds fotbollsplan till ett granulatfritt 
konstgräs i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-31 (§ 2:10). Konstgräset är godkänt 
av Svenska Fotbollförbundet samt enligt Nordiskt certifikat. Bytet beställdes av Armada 
Kommunfastigheter AB. 

Direkt efter anläggandet anmälde föreningen spelarskador, allt från djupa skrapsår till en markant 
ökad frekvens av stukningar och benbrott. Det har föranlett att leverantören, Armada 
Kommunfastigheter AB, Österåkers kommun samt Åkersberga bollklubb arbetat för att finna orsak 
och möjliga lösningar till problemet. 
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o Österåker 
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Förvaltningens slutsatser 
Vid egna tester som Österåkers kommun låtit genomföra befinner sig testvärdena enligt tillåtna 
värden. Konstgräset som lades på fotbollsplanen i Margretelund finns även på annan plan i 
Stockholms stad där den fungerar väl. Efter flera försök med andra åtgärder finner nu förvaltningen 
i samråd med Kultur och fritidsförvaltningen, Armada Kommunfastigheter samt fotbollsföreningen 
att den åtgärd som kvarstår är att avlägsna ytterligare sand och att påföra miljö-granulat så att det blir 
en kombinerad fyllning. 

I och med att granulat återigen tillförs planen behöver även ytterligare åtgärder göras runt planen för 
att minimera risken att granulatet spridds t ex silar i dagvattenbrunnar och uppsamlingsytor. 

Den totala investeringen inkl. anläggandet av nytt konstgräs uppgår till cirka 3,1 Mkr. Detta innebär 
en hyreskostnad på cirka 450 tkr/år varav 80 tkr avser påfyllnad av granulat. Hyreskostnader har 
byggts på en avskrivningstid med 8 år. Hyreskostnaden finansieras inom Kultur- och 
fritidsnämndens tilldelade ram. 

Tidigare beredning 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet, 2018-02-12, §2:16 

indlat ärendet, 2017-03-31 §2:10 

Expedieras 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Armada Kommunfastigheter AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Budget- och Kvalitetsenheten 

:affanErlandsson SfaffanErlandsson 
Kommundirektör 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 
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