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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-12-09   

Paragrafer §90-§95   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-12-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-01-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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Uppdrag om att utreda förutsättningar för ett ramverk gällande 
likställighet 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden gav i uppdrag åt förvaltningen att utreda likvärdighet i 
föreningsbidragssystem för föreningar och ta fram en policy om detta.  
 
Går det att jämföra idrotter? Gymnastiken kan sysselsätta 40 ungdomar på samma yta 
som tennisen kan sysselsätta 2 ungdomar. Friidrotten kan klara träning med väldigt 
små resurser utomhus medan simmare kräver bassäng. Bordtennisspelare har låg 
kostnad för utrustning medan ryttare både behöver hästar och dyr utrustning. Vissa 
föreningar har lättare än andra att attrahera sponsorer. En del föreningar kan ha en 
bred nybörjarverksamhet som kan generera intäkter. En simklubb kan till exempel 
sälja nybörjarkurser till allmänheten.  
 
Den största begränsningen i bidragssystemet är att kultur och fritid har en fastställd 
budget. Bidragssystemet fördelar resurser mellan föreningarna snarare än fördela 
resurser efter egenskaper hos den enskilda föreningen. Budgeten för föreningsbidrag 
är densamma oavsett hur stora föreningarna är eller hur mycket aktivitet de har under 
året. Om fördelningen hade skett utifrån egenskaper hos föreningarna hade 
kommunen behövt en flexibel budget för föreningsbidrag.  
 
Denna princip gäller även för lokaler. Alla föreningar som önskar lokaler kan inte få 
exakt vad de önskar. Varken bland de lokaler kommunen kan erbjuda eller genom 
privata alternativ. De flesta föreningar kan hyra lokal av kommunen medan andra 
föreningar inte kan göra det på grund av föreningens art och på grund av att det finns 
en ytterst begränsad mängd kommunala lokaler att tillgå. De flesta idrottsföreningarna 
önskar mer träningstider än vad de tilldelas.  
 
Överläggning 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
ska föreslå kultur- och fritidsnämnden att besluta följande " Kultur och fritidsnämnden 
godkänner förvaltningens utredning av förutsättningar för ett ramverk gällande 
likställighet i kommunens förhållningsätt gentemot de föreningar som verkar i 
kommunen enligt bilaga.". 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar att 
bifalla det. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-12-02 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-02-04, §11 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens utredning av förutsättningar 

för ett ramverk gällande likställighet i kommunens förhållningsätt gentemot de 
föreningar som verkar i kommunen enligt bilaga. 

 
./.  Bilaga A 
 

Reservation 
Sebastian Merlöv (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./.  Bilaga B 
______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
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Begäran om förstudieoffert folkbibliotek i Bjärred 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har presenterat en utredning angående förutsättningar för ett nytt 
folkbibliotek i Bjärred. 
 
Folkbibliotek i Bjärred ska innehålla verksamheter och yta som presenterades i 
biblioteksutredningen. Byggnaden kan vara placerad i området mellan Bjärred och 
Borgeby i området mellan rondellen och Otto Pers gård. Biblioteket ska vara en så 
kallad profilbyggnad med annorlunda arkitektur. 
 
I lokalerna ska det, förutom bibliotek, tänkas in lokaler för kultur och kommersiella 
verksamheter.  
 
Förslag på innehåll i bibliotekslokalen: 
-600 kvadratmeter bibliotek 
-Lilla och stora samlingslokalen med möjlighet till konferens och bio  
-Flexibla rummet, utställningar och kreativt skapande 
-Restaurang 
-Shop 
-Kontorsplatser för företagare 
-Närbutik  
-Resecentrum 
 
Överläggning 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
ska föreslå kultur- och fritidsnämndens att besluta att uppdra åt förvaltningen att 
begära en förstudieoffert hos samhällsbyggnadsförvaltningen angående ett nytt 
folkbibliotek i Bjärred i enlighet med föreliggande förslag med tillägget att 
bibliotekslokalen kan innehålla en offentlig verksamhet såsom förskola. 

 
Ordförande ställer proposition på sitt resta yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla det. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-12-03 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden att besluta att uppdra åt förvaltningen att begära en 

förstudieoffert hos samhällsbyggnadsförvaltningen angående ett nytt folkbibliotek 
i Bjärred i enlighet med föreliggande förslag med tillägget att bibliotekslokalen kan 
innehålla en offentlig verksamhet såsom förskola. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Motion om kartläggning och åtgärdsförslag för att ersätta 
gummigranulat i konstgräs 

 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet yrkar i en motion till kommunstyrelsen att Lomma kommun gör en 
kartläggning och tar fram åtgärder för att se över möjligheterna för att ersätta 
gummigranulat i konstgräsplaner med andra bättre material. Denna motion har kultur 
och fritidsnämnden svarat på 2019-04-01, § 23.  
 
Tidigare kanslichef Eva Elfborg skriver att med hänvisning till kultur- och 
fritidsnämndens redogörelse för förekomsten av granulat på kommunens 
konstgräsplaner och för vidtagna och planerade åtgärder, konstaterar 
kommunfullmäktige att nämnden har påbörjat arbetet i enlighet med motionärernas 
förslag.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för ett förtydligande om hur nämnden arbetar med frågan.  
 
Förtydligande om hur nämnden arbetar med frågan 
Lomma kommun har fyra konstgräsplaner Den första anlades 2009 i Borgeby och den 
senaste 2014 även den i Borgeby. Däremellan har två konstgräsplaner anlagts på 
Lomma IP. På konstgräsplanerna har plastgranulat tillverkat av bildäck använts. 
Granulatet uppfyller miljökraven enligt DIN 18035-7. 
 
Förvaltningen har tagit del av Naturvårdsverkets rapport, 
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6772-4 som sammanfattningsvis 
utmynnar den i följande förslag för att höja kunskapsnivån angående konstgräsplaner 
och hantering av gummigranulat. 
 
1. Höja kvalitén i upphandlingar av konstgräsplaner genom gemensam uppbyggnad av 
kunskap och samverkan kring krav och upphandlingsmetoder via beställargrupper.  
2. Underlätta tillämpningen av avfalls- och kemikalielagstiftningen vid användning av 
granulat i konstgräsplaner. 
3. Sammanställa de befintliga åtgärder som finns för minskat svinn och spridning av 
granulat från konstgräsplaner i syfte att underlätta för verksamhetsutövare. 
 
Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets rapport har förvaltningen tagit fram en plan för 
att minska spridningen av granulat. Förvaltningen har sökt pengar hos 
Naturvårdsverket för att kunna verkställa planen. Det beviljades ett bidrag på 999 tkr. 
Med hjälp av bidraget har förvaltningen verkställt planen genom att: 
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‒ Sätta silar/filter i samtliga brunnar detta för att hindra att plastgranulat följer med 

dagvattnet. Det är sammanlagt 25 silar/filter som sätts ut.  
‒ Hägna in planerna 
‒ Tre av planerna har hägnats in med träsarger för att förhindra att granulat blåser 

ut från planerna.  
‒ Bygga grindar in till planerna med raster som fångar upp plastgranulat, stationer 

för borstning av kläder och skor vid inpassering till planerna  
‒ Sanera området kring konstgräsplanerna med hjälp av sugbil.  
‒ Under våren kommer förvaltningen tillsammans med fotbollsföreningarna 

genomföra en informationskampanj så att de som spelar fotboll hjälper till att 
hålla plastgranulatet på planerna.  

‒ Anläggningsarbetarna kommer att utbildas för att sköta planerna på ett optimalt 
sätt och ta fram rutiner för skottning så att granulaten är kvar på planerna även 
när det snöar.  

 
Framtid 
Det finns idag en mängd alternativ till konstgräs med gummigranulat. Framtidens 
fotbollsanläggningar kommer därför inte att innehålla detta granulat. Det finns till 
exempel konstgräs med granulat gjort av sockerrör och en ny generations hybridgräs. 
De flesta alternativen är oprövade och medför stora kostnader. Dock sker det en 
snabb utveckling och det finns ett stort motstånd mot gummigranulat. Det kommer 
medföra att det kommer att finnas bra alternativ när det är dags att ersätta dagens 
konstgräsplaner.  
 
Förvaltningen arbetar därför med SKL, fotbollsförbundet och tillverkare för att få 
aktuell och säker information för att kunna ta fram underlag för framtidens 
fotbollsanläggningar.  

Överläggning 
Carin Hansson (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska föreslå 
kultur- och fritidsnämnden att besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder med godkännande förtydligande om hur 

kultur- och fritidsnämnden arbetar med att minska spridningen av mikroplatser till 
miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen efter revidering av 
arbetsutskottets givna direktiv. 

 
Ordförande ställer proposition på sitt resta yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla det. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-12-03 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder med godkännande förtydligande om hur 

kultur- och fritidsnämnden arbetar med att minska spridningen av mikroplatser till 
miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen efter revidering av 
arbetsutskottets givna direktiv. 

______________________ 
 
Sändlista 
Akten 
Miljö- och byggnadsnämnden 
kommunstyrelsen 
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Pågående projekt och utredningar 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om pågående projekt och 
utredningar inom kultur- och fritid: 
 
‒ Informationsskylt i Bjärred  
‒ BOIK offert avseende varmvattenberedning 
‒ Lomma Bjärred Tennisklubb  
‒ Folkbibliotek i Bjärred 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-12-03 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar: 
‒ -Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om: 
‒  Julavslutning på nämndsmiddag 2019-12-10 på Alfredshällskolan 
‒  Verksamhetsplan och verksamhetsbesök 
‒  Informellt samarbete med Burlöv avseende biblioteksverksamhet 
‒  Biblioteksverksamhet framtida samarbete 
 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om:  
‒  Medarbetarundersökning  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 95    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 

Carin Hansson (M) informerar om beslut i kommunfullmäktige § 98 gällande 
hemställan från kultur- och fritidsnämnden avseende investeringsmedel för utbyte av 
belysning till gamla konstgräsplanen på Borgeby IP. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
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