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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-11-04   

Paragrafer §81-§82   

Datum när anslaget 
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Underskrift 
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KFN AU § 81   KFN/2019:97 - 443 
 
 

Uppföljning avseende belysning på Borgeby IP utökad 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har fyra konstgräsplaner. Den första byggdes i Borgeby och invigdes i mars 
2009 vilket gör att den är drygt 10 år. Kommunfullmäktige anslog 1,5 miljoner till en 
konstgräsplan där och lika mycket till en konstgräsplan i Lomma. Ytterligare 1,9 
miljoner tillfördes Borgeby IP då det behövdes ytterligare markarbete jämfört med 
Lomma. Sammanlagt kostade konstgräsplanen i Borgeby 4,9 miljoner varav föreningen 
stod för 1,5 miljoner och Lomma kommun 3,4 miljoner (KF 2006 § 108). 

 
Under de senaste åren har det varit problem med glödlamporna i belysningen av 
konstgräsplanen på Borgeby IP. De har haft kort livslängd. Ibland har de gått sönder 
efter bara någon vecka. Att byta dessa har kostat en hel del. Kultur och fritid 
konstaterade att de måste vara fel på armaturen och har bett att denna ska bytas ut. I 
början av hösten blev läget akut med 7 av sammanlagt 20 lampor trasiga. Kultur och 
fritid kallade därför samhällsbyggnad till ett möte. Där framkom det att masterna och 
armaturerna tillhör kultur och fritid men att samhällsförvaltningen skulle byta 
glödlampor och felsöka. Efter felsökningen konstaterades att armaturen inte längre 
fungerar, packningarna håller inte tätt vilket gör att det kommer in vatten och 
glödlamporna går sönder. Det konstaterades således att armaturen behövde bytas. 
Detta uppskattades av samhällsbyggnadsförvaltningen till ca 500 tkr. 

 
Konstgräsplanen beställdes utan belysning. Belysningen bekostades av föreningen 
genom sponsorer och skänktes sedan till kommunen. Eftersom det kom in begränsat 
med sponsorer köpte man in begagnad utrustning. Detta kan vara anledningen till att 
armaturen inte längre fungerar.  

 
Konstgräsplanen går inte att använda under hösten och vintern när belysningen inte 
fungerar då det är för mörkt att träna och spela. Det har kommit in synpunkter från 
tränare, spelare och föräldrar angående brist på belysning. För att inte omöjliggöra 
träning under den mörka årstiden har kultur och fritid gjort en beställning av ny 
armatur.  
 
Arbetet med byte av armaturer kommer att ske i vecka 48. Tills arbetet är utfört har 
förvaltningen tillsammans med Borgeby FK hyrt in två belysningsmaster för att 
säkerställa träning och matcher på konstgräsplanen. Belysningsmasterna är 9 meter 
höga och har 3 lampor var på 150 W. 
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KFN AU § 81   KFN/2019:97 - 443 
 

Arbetsutskottets överläggning 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
ska föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att tillägga förvaltningens förslag på 
beslut med ”[…] om 328000 kr för armatur och 172000 kr för kringkostnader, enligt 
beräkning från samhällsbyggnadsförvaltningen, för byte av armaturer för belysning av 
konstgräsplanen på Borgeby IP.”.  
 
Beslutsmeningen blir således följande: 
‒  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 

328000 kr för armatur och 172000 kr för kringkostnader, enligt beräkning från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, för byte av armaturer för belysning av 
konstgräsplanen på Borgeby IP. 

 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar vidare på att kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott ska föreslå kultur- och fritidsnämnden att besluta följande ”Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att göra en översyn över 
gränsdragningslistan avseende konstgräsplanernas belysning.”.  

 
Ordförande ställer proposition på sina resta yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla dem. 

 
Beslutsunderlag 
-Skrivelse 2019-10-16 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 

328000 kr för armatur och 172000 kr för kringkostnader, enligt beräkning från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, för byte av armaturer för belysning av 
konstgräsplanen på Borgeby IP. 

‒ Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att göra en översyn över 
gränsdragningslistan avseende konstgräsplanernas belysning. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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Angående miljöåtgärd för att minska utsläpp av microplaster från 
kommunens konstgräsplaner 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sökt bidrag från Naturvårdsverket i syfte att minska utsläpp, av 
mikroplaster och andra dagvattenföroreningar till vattenmiljön, från kommunens fyra 
konstgräsplaner. Ansökan avser bland annat anläggande av sarger, granulatfällor och 
borststationer. 
Naturvårdsverket har beviljat ansökan med 999000 kr och bidraget har inkommit till 
kommunen. 

 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige inrättar investeringsprojektet 
”Miljöåtgärder konstgräsplaner” med totalutgift på 1,0 mnkr. Projektet finansieras 
med ovanstående bidrag från Naturvårdverket. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2019-11-01 från tf förvaltningschef och ekonom 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
- -Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 1,0 

mnkr i investeringsbudget för miljöåtgärd vid kommunens konstgräsplaner. 
Investeringen finansieras med bidrag från Naturvårdsverket. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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