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Investeringsbudget 2021 samt plan för 2022–2024

Allmänna förutsättningar – beslutade ramar
Kommunstyrelsen har beslutat att den av kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten 
avseende åren 2021–2023 utgör investeringsramar för åren 2021–2023.  För 2024 – 2028 uppgår ramen 
till maximalt 240 mnkr per år för kommunen som helhet.

Ärendets beredning
En förvaltningsövergripande grupp, IP-gruppen, har gått igenom förvaltningarnas förslag till 
investeringsbudget. Projektförslagen har kompletterats och prioriterats inom planeringsperioden. För 
ett antal projekt föreslås ändringar i genomförandet jämfört med befintlig budget. 

Objektkort
För projekt med totalutgift om minst 5,0 mnkr har särskilda objektkort upprättats. I objektkorten finns 
förutom en allmän beskrivning också en bedömning av riskfaktorer och hur totalutgiften beräknats.

Driftkalkyl
För projekt på 1,5 mnkr eller mer har investerings- och driftskostnadskalkyl upprättats, för att beskriva 
ekonomiska konsekvenser under den beräknade drifttiden.

Nya projekt 2021–2024 (markerade som ”NYTT” i bilaga 1)

Fastigheter

Idrottshall Lomma
Behov av fler idrottshallar har uppkommit till följd av utökning av undervisningstid i ämnet idrott och 
hälsa samt behov som finns inom kommunens föreningar. Planeras för en fullstor idrottshall.

Idrottshall Bjärehov
En fullstor idrottshall inom Bjärehovsområdet som ska täcka ovannämnda behov samt ersätta den lilla 
Bjärehovshallen som börjar uppnå dess tekniska/ekonomiska livslängd.
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Grundsärskola
Lomma kommun ser en relativt markant ökning av antalet barn som utreds och får diagnos intellektuell 
funktionsnedsättning, vilket kommer innebära ett ökat behov framöver av utbildningsplatser inom 
grundsärskola. Inom UKF görs en extern utredning som ska vara klar i juni.

Särskilt boende 
Nybyggnation av 40 lägenheter. Tillgodoser behovet av särskilda boende för äldre (vårdboende).
Socialnämnden har framfört behov av särskilt boende för äldre (vårdboende) i "Bostads- och 
lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019–2030".

LSS gruppbostad
Nybyggnation av gruppboende med 6 lägenheter. Tillgodoser behovet av LSS-bostäder.
Socialnämnden har framfört ett behov av gruppbostäder för LSS enligt "bostads- och 
lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019–2030".

Gator och trafik

Trädgårdsstaden områdesanläggningar
Nytt projekt för utbyggnad av områdesanläggningar allmän plats inom detaljplan Trädgårdsstaden, 
totalutgift på 40,0 mnkr. Kommunen erhåller motsvarande belopp i gatukostnadsersättningar.

Bjärredsvångar etapp 1–2
Investeringar kopplade till ett nytt exploateringsområde mellan Bjärred och Borgeby. Totalutgift på 
134,0 mnkr.

Alnarps station
Kommunala investeringar i anslutning till anläggande av en tågstation i Alnarp för persontågstrafik, med 
trafikstart i december 2026. Trafikverket bygger två sidoplattformar om 170 meter, inklusive 
plattformsutrustning samt en planskild plattformsförbindelse (en gång- och cykeltunnel under 
järnvägen med anslutande trappor och ramper). Befintlig plankorsning vid Sundsvägen (inklusive 
bomanläggning) som berörs av mötesspåret stängs och rivs. Kommunens investeringar omfattas av 
övriga åtgärder utanför den statliga anläggningen, såsom gång- och cykelbanor, cykel- och 
pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering, med mera. Totalutgift på 
39,0 mnkr.

Flädie station
Kommunala investeringar i anslutning till anläggning av en tågstation i Flädie för persontågstrafik, med 
trafikstart i december 2026. Trafikverket bygger två sidoplattformar om 170 meter, inklusive 
plattformsutrustning, gångbro över väg 913 samt ramper och trappor till plattform. Kommunens 
investeringar omfattas av övriga åtgärder utanför den statliga anläggningen, såsom gång- och 
cykelbanor, cykel- och pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering, 
med mera till en totalutgift på 52,0 mnkr.
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Tidigare beslutade projekt som föreslås få utökad totalutgift (”UTÖK” i bilaga 1)

Fastigheter

Om- och tillbyggnad inom Pilängs- och Alléskoleområdet
I övergången mellan olika stadier i Strandskolan, Fladängsskolan, Alléskolan och Pilängskolan behöver 
skolorganisationen anpassas för att skapa en sammanhållen organisation från förskoleklass till årskurs 
nio. För närvarande finns fler i F-3 än vad som kan tas emot i årskurs 4–6. Som en följd av denna 
utökning har barn- och utbildningsnämnden definierat behov av att ytterligare ett antal klassrum 
tillskapas vid Alléskolan. Byggnationen behöver också innehålla mottagningskök, matsal, arbetsrum, 
grupprum, bibliotek, utrymme för slöjd, musik och bild.

Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet
Efter anbudsförfarande (invändiga arbeten samt utemiljö) kan konstateras att tidigare beslutad 
totalutgift kommer att överskridas. Projektet hanteras separat i kommunfullmäktige den 11 juni.

Amfiteater, Strandängen Lomma
Förslaget är framtaget med tanke på att invånarna i kommunen ska få en inbjudande plats att vara på 
även om det inte är evenemang. Det kommer även ingå permanent ljud- och ljusanläggning. På 
amfiteatern ska kulturföreningarna kunna bedriva vardaglig verksamhet, men även genomföra publika 
arrangemang. Bidrag är beviljat från Leader Lundaland med 2,0 mnkr.
Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 (dansgolv, scen och logebyggnad) planeras att vara 
färdigställd under hösten 2020. Etapp 2 avser takkonstruktion. Projektet hanteras i ett separat ärende i 
kommunfullmäktige den 11 juni.

Gator och trafik

Beläggningsinvesteringar etapp 2
Underhållsutredning 2019 visar på ett eftersatt underhåll utöver det normala underhållsbehovet. Det 
eftersatta underhållet bedöms till 34,4 mnkr och det årliga underhållsbehovet bedöms till 5,3 mnkr. 
Ambitionen är att underhållsskulden bör arbetas i kapp så fort som möjligt för att hålla en fortsatt hög 
trafiksäkerhet kommunens vägar. Nytt förslag totalutgift 76,9 mnkr.

Parker och stränder

Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga
Ett nytt förslag på utformning med förbättrad funktion och livslängd samt att bygga nya bryggan 
bredvid den befintliga. Förslaget medför en utökad totalutgift på 7,5 mnkr, vilket innebär en ny 
totalutgift på 22,0 mnkr.

Bryggan helrenoverades senast 1992 och har enligt underhållsrapport en begränsad återstående 
livslängd, men uppföljande bedömningar ger stöd för förslaget att ersättning och ny brygga kan 
senareläggas. Tidigare beslutad driftstart senareläggs till 2023.

T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga
Uppfördes 1998 och kompletterades 2014. Ursprunglig byggkonstruktion har lagats vid åtskilliga
tillfällen efter stormskador och har enligt underhållsrapport en begränsad återstående livslängd.
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Utökning av totalutgift föreslås med 1,3 mnkr till 6,2 mnkr med anledning av erfarenheter från förstudie 
Långa bryggan.

Hamn

Brygga 8, 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben
Komplett utbyte av brygga 9 som beräknas vara uttjänt 2021. Enligt utredning gjord våren 2020 krävs 
mer än en ny överbyggnad för brygga 8, även vissa pålar behöver bytas. Förprojekteringen visar att en 
större del av anläggningen behöver bytas än tidigare beräknat. Ny föreslagen totalutgift 12,0 mnkr och 
ny driftstart 2023.

Befintliga projekt som väsentligen föreslås bli senarelagda (”SENA” i bilaga 1)

Dp alla Lomma centrum, Norr
Exploateringsprojektet är i ett tidigt skede. Tydlig avgränsning ej klarlagd. Kapacitet i Va-anläggningen 
behöver utredas. Kalkyl ej uppdaterad efter dagens förutsättningar. Utredning pågår. Klimatanpassning 
för Lomma C gällande havsnivåhöjning ingår ej. Lågt liggande mark i området som behöver hanteras. 

Dp Borgeby östra 
Ändring av tidplan i enlighet med exploateringskalkyl.

Dp Lilla Lomma
Planeringsavdelningen planerar ett senare antagande vilket medför att det inte finns någon detaljplan 
att genomföra.

Dp Majas förskola
Investeringen är förflyttad i tid och åtgärder planeras i samband med byggnationen av förskolan.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förslag till 
investeringsbudget 2021–2024 och lämna över förslaget till kommunstyrelsen

Anneli Westerlund Magnus Runesson    
Ekonom Samhällsbyggnadschef

Bilagor:
Bilaga 1 – sammanställning investeringsprojekt 2021–2024
Bilaga 2 – Objektkort Gata Park
Bilaga 3 – Objektkort Fastighet




