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Förslag till godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt 

Ärendebeskrivning
Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift och såväl budget som utfall kan sträcka sig över 
flera år. Så länge projektet pågår förs årliga avvikelser mot budget över till nästkommande år. När 
projektet slutredovisas ska kvarstående avvikelser godkännas och regleras.

Förvaltningen redovisar totalutgift och beräknad slutlig avvikelse i relation till ackumulerad budget, för 
följande sju projekt:
- Dp Hans Hanssons gård
- Åtgärder Vinstorpsvägen
- Parkourbana, Bjärred
- Strandskolan, nybyggn. Skola, inkl. gy-sal
- Lerviks förskola (Nians område)
- Ny fritidsgård, Bjärred
- Förvärv av fastighet Lomma Borgeby 1:3

KF-projekt 1322/TN-projekt 1671 Dp Hans Hanssons gård

Till och med april 2020

Totalutgift Utfall Avvikelse
-500 -499 1

Syftet med planen var att pröva lämpligheten att ändra markanvändning från allmän plats till 
kvartersmark för bostadsändamål, där utgångspunkten för förändringen var den gamla gårdens 
karaktär. Anpassningar har utförts till kringliggande infrastruktur. 
Projektet avlöpte enligt plan utan avvikelser eller oförutsedda händelser och har följt budget.
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KF-projekt 1511/TN-projekt 1701 Åtgärder Vinstorpsvägen

Till och med april 2020  

Totalutgift Utfall Avvikelse
-9 380 -9 940 -560

Syftet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten längs med Vinstorpsvägen för oskyddade 
trafikanter och att bygga nya tillgänglighetsanpassade busshållplatslägen för kollektivtrafiken. Projektet 
omfattar belysnings- mark- och VA arbeten. Projektet har fortlöpt enligt uppsatt tidplan. Åtgärder 
Vinstorpsvägen har en total projektkostnad på 9 940 tkr, vilket innebär att den överstiger budget med 
560 tkr. I projektet har mer markmiljöföroreningar än beräknat påträffats samt bristande överbyggnad i 
gata på delar av sträckan, vilket inte kunde identifieras i de initiala borrproverna. Detta resulterade i att 
extra förstärkningsåtgärder krävdes för att gatan skulle hantera de laster som förekommer. 

KF-projekt 1706/TN-projekt 2522 Parkourbana Bjärred

Till och med april 2020  

Totalutgift Utfall Avvikelse
-1 885 -2 096 -211

Syftet med en parkourbana i Bjärred är att öka möjligheten till spontanidrott i den norra delen av 
Lomma kommun. Projektet omfattar även belysning för att kunna utnyttja parkourbanan under alla 
årstider. Projektet hade en ursprunglig budget på 1 400 tkr. I samband med upphandling av entreprenör 
skrevs projektbudgeten upp till 1 885 tkr, efter beslut i kommunfullmäktige.
Budgeten överskreds med 211 tkr. De ökade kostnaderna beror på:
- projektet försköts närmare ett år i tid på grund av överklagat bygglov, vilket medförde en utökad 
hantering. För att minimera påverkan gällande kostnaden för tidsförskjutningen förhandlades det med 
entreprenören så att anbudspriset bibehölls.
- standarden för lekutrustning reviderades från anbudsskedet till byggstart, SS-EN 1176, vilket medförde 
omprojektering.
- högt vatten vid schaktning innebar en mer omfattande urgrävning och därmed nya massor för 
uppfyllnad. Fenomenet var lokalt och den geotekniska undersökningen visade inte på detta.

KF-projekt 1529/TN-projekt 1265 Strandskolan, nybyggn. Skola, inkl. gymnastiksal

Till och med april 2020  

Totalutgift Utfall Avvikelse
-66 000 -66 005 -5

Efter upprättandet av en lokalbehovsplan konstaterade barn- och utbildningsnämnden, att en 
byggnation av en ny skola med 8 klassrum, skulle täcka behovet av utbildningsplatser enligt 
befolkningsprognosen till och med 2021 i den södra kommundelen. Enligt det första beslutet i 
kommunfullmäktige beräknades totalutgiften för nybyggnationen till 55 mnkr. Efter anbudsförfarande 
beräknades en ny totalutgift till 66 mnkr, vilket godkändes av kommunfullmäktige i ett nytt beslut. 
Byggprojektets genomförande har följt planeringen väl, med en mindre negativ avvikelse.
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KF-projekt 1531/TN-projekt 1267 Lerviks förskola, Nians område

Till och med april 2020  

Totalutgift Utfall Avvikelse
-55 000 -53 840 1 160

Efter upprättandet av en lokalbehovsplan konstaterade barn- och utbildningsnämnden, att en 
byggnation av en ny förskola med 8 avdelningar, skulle täcka det långsiktiga behovet av förskoleplatser i 
den södra kommundelen. Enligt det första beslutet i kommunfullmäktige beräknades totalutgiften för 
nybyggnationen till 42 mnkr. Efter anbudsförfarande beräknades en ny totalutgift till 55 mnkr, vilket 
godkändes av kommunfullmäktige i ett nytt beslut.
Byggprojektets genomförande har följt planeringen mycket väl, med en positiv avvikelse till följd av 
lägre kostnader för oförutsedda händelser. 

KF-projekt 1711/TN-projekt 1325 Ny fritidsgård, Bjärred

Till och med april 2020  

Totalutgift Utfall Avvikelse
-15 000 -14 523 477

Kultur- och fritidsnämnden konstaterade att den befintliga fritidsgården inom gamla stationen i Bjärred 
behövde omlokaliseras.
Nämnden konstaterade även att en nybyggnation inom Bjärehovsområdet skulle vara lämplig. Efter 
beslut i kommunfullmäktige beräknades totalutgiften för nybyggnationen till 15 mnkr, 13,5 mnkr för 
byggnationen samt 1,5 mnkr för inredning av evenemangsyta (läktare och specialutrustning).  
Byggprojektets genomförande har följt planeringen väl, med en positiv avvikelse på grund av lägre 
kostnader för oförutsedda händelser.

KF-projekt 1823/TN-projekt 1091 Förvärv av Lomma Borgeby 1:3

Till och med april 2020  

Totalutgift Utfall Avvikelse
-16 750 -16 748 2

För att täcka socialförvaltningens behov av bostäder för nyanlända har olika lösningar presenterats. Som 
ett led i att tillgodose bostadsbehovet har kommunfullmäktige beslutat att förvärva fastigheten Lomma 
Borgeby 1:3 (Borgeby gårdshotell).
Förvärvet har i huvudsak följt budget med en mindre positiv avvikelse genom något lägre 
administrationskostnader än beräknat.
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Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden att godkänna förslag till slutredovisning 
och överlämna denna till Kommunstyrelsen. 

Magnus Runesson Anneli Westerlund
Samhällsbyggnadschef Ekonom




