
VÄLKOMNA!



Syfte med mötet:
• Informera och svara på de frågor som tidigare har kommit upp

Välkomna!

• Var är vi och vart ska vi?



Hålltider

17.30 Välkommen!
Information om gymnasieskola och kommunhus

18.30 Paus
En bensträckare

18.45 Frågestund

19.30 Tack för idag!



• Politiska beslut
• Varför gymnasieskola i Lomma 

kommun?
• Varför nya kontorslokaler?
• Varför på denna plats?
• Projektet som det ser ut just nu
• Hur kan jag påverka?

Innehåll i presentationen



POLITISKA BESLUT



Vad?
Inom kommunhuskvarteret ska nya byggnader 
som inrymmer gymnasieskola och lokaler för 
kommunverksamhet uppföras. 
Projektets budget uppgår till det belopp som 
beslutas i kommunens årliga investeringsbudget.

När?
Gymnasieskolan ska färdigställas för att ta emot 
elever höstterminen 2026.
Lokaler för kommunhus och mötesplats ska vara 
klara för inflyttning kvartal ett 2027.

Sammanfattning av nuläget



Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14, kommundirekten i uppdrag att 
ta fram förslag på tillbyggnad av kommunhus.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att ta fram ett helhetsförslag 
för kommunhuskvarteret innehållande kommunhus i egen regi.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16 att etablera en 
gymnasieskola i Lomma kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-17 att godkänna 
“Lokaliseringsutredning gymnasieskola”, som innebar placering av 
gymnasieskola på kommunhustomten och beslutade samtidigt om 
Planuppdrag för nuvarande kommunhusfastighet Lomma 34:1 m.fl. 
avseende gymnasieskola och kommunhus samt i mindre utsträckning 
centrumverksamhet.

I kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 och plan för ekonomi 
2023–2025 uppgår investeringsbudget för gymnasieskola till 292 mnkr 
och kommunhus till 240 mnkr.

Beslut och uppdrag i korthet 



VARFÖR GYMNASIESKOLA I LOMMA?



Vi ska aktivt jobba för att skapa ett 
samhälle med hög attraktionskraft 
och stora möjligheter. 

Ett samhälle som är attraktivt för 
invånarna att leva, verka och 
engagera sig i. 

Ett samhälle som attraherar 
kommande generationer att vilja 
bosätta sig här. 

Ett samhälle som är attraktivt för 
det lokala näringslivet och 
attraherar nya företag att vilja 
etablera sig här och se 
framtidsmöjligheter här.



Varför gymnasieskola i 
Lomma?

• Erbjuda god service åt alla 
genom att säkerställa goda 
valmöjligheter för 
kommunens unga

• Bidra till utbudet i regionen 
då kapacitetsbrist troligen 
kommer råda, vilket 
påverkar antagningskrav 
etc.

• Rådighet över kvalitet och 
kostnader



Vad händer nu kring 
gymnasieskolan?

• Beslut om 
programutbud, BUN 3 maj 
2022

• Planering av lokalernas 
utformning

• Eventuell profil, namn och 
övrig särprägel 

• Volymer och ekonomi



En kostnadsneutral satsning 

63%

23%

7%
7%

Elevkostnadernas sammansättning

Personalkostnader Lokalkostnader Läromedel Mat



VARFÖR NYA KOMMUNLOKALER?



Varför nya kontorslokaler?

Delar har uppnått sin 
livslängd

På lång sikt stora 
reinvesteringsbehov även i 
nyare delar

Ändamålsenlighet och 
attraktivitet

Platsen är mycket centralt 
belägen och tjänar på en 
förädling

Sammanlagd bedömning 



Vad händer nu kring nya 
kontorslokaler?

Planering av lokalernas 
utformning

Volymer och ekonomi

Samlokaliseringseffekter

Planering av evakuering



VARFÖR PÅ DENNA PLATS?



• Ökad global platskonkurrens
• Handelsomställning
• Stor andel icke hållbara 

transporter
• Lågt daguppehälle, få 

mötesplatser
• Segregation och otrygghet
• Demografi
• Högre krav på det kommunala 

uppdraget
• Ökat behov av samverkan

…och möjligheter

Utmaningar…



• Kommunalägd mark

• Närhet till tågstation 

• Närhet till naturligt upptagningsområde

Kommunhustomten, Solberga och Alnarp har 
studerats i en lokaliseringsutredning utifrån 
Samhällsnytta och verksamhetsnytta

Förutsättningar för lokalisering



Lokaliseringsutredning - slutsatser

Kommunhustomten

Kollektivtrafiknära, strategiskt 
centralt läge i befintliga starka 
stråk nära service.
God tillgänglighet med både tåg 
och buss.

Solberga

Kollektivtrafiknära attraktivt läge 
lite vid sidan av centrum och 
befintliga stråk.
God tillgänglighet med både tåg 
och buss.

Alnarp

Kollektivtrafik- och campusnära 
läge perifert på Alnarpsområdet.
Sämre tillgänglighet med buss 
(lite längre och bara en busslinje).
Planeringsutmaningar kopplat till 
riksintressen



PROJEKTET JUST NU



Kommunhuskvarteret ska 
vara en inbjudande, kreativ 
och levande mötesplats som 
möter framtidens behov och 
möjligheter.

Ett kvarter för 
framtiden!



LEDORD

Det nya kommunhuskvarteret ska:

 bidra till ett levande centrum dag, 
kväll och helg och stärka Lomma 
kommuns varumärke. 

 bidra till kreativitet och innovativ 
samverkan med fokus på att skapa 
mervärde för samhälle, invånare 
och användare. 

 utformas för hälsa, trygghet, 
attraktivitet och hållbarhet i alla 
dess dimensioner. 

 bebyggas kostnadseffektivt, smart 
och flexibelt för att kunna 
anpassas till framtida utveckling. 



Var är vi nu?

2022

Beslut om 
samråd

maj 2022

2023

Beslut om 
granskning

mars 2023

2024

Beslut om 
antagande

november 2023

2025

Byggtid
projektering, rivning, byggnation

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4Kv1 Kv2 Kv3 Kv4Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

2021 2026 2027

Kv4

Driftsstart
gymnasie

Kv2 2026

Inflytt
kommunhus

Kv1 2027

Planering bygg och flytt

FFU, upphandling, bygglov, flytt

Ny detaljplan tas 
fram  



Utformning











Ekonomi

Kostnadsbedömning 2021 kv. 1

Total budget för projekten (532 mnkr)

Förprojektering -> våren 2023

Baserat på:
- erfarenheter av tidigare projekt
- omvärldsbevakning
- relevanta nyckeltal för kontexten
- referensprojekt

Behov och ingångsvärden

Kontinuerlig uppföljning mot budget internt i projektgrupp
samt med stöd av externa sakkunniga
- sammantaget inga fördyrningar sett till vald yta, kvalité och

utformning
- prisutveckling påverkar alla kommunens projekt

och bevakas. För tidigt att dra slutsatser till slutlig påverkan
under byggåren

Ekonomisk hushållning
- uppföljning av ytor
- samlokaliseringseffekter
- livscykelanalys

Utredningar
Översiktlig dimensionering

Systemhandling



Representativ demokrati - valda politiker tar majoritetsbeslut i respektive nämnder. Påverka genom politikerna. 

Barn- och utbildningsnämnden: 
• Beslut om eventuell profil, namn och övrig särprägel 
• Beslut om lokal-/funktionsprogram och systemhandling  - för gymnasieskolan 
• Beslut om förfrågningsunderlag - för gymnasieskolan

Samhällsbyggnadsnämnden: 
• Detaljplan – samråd, granskning och antagande; inkomma med synpunkter vid samråd och granskning. 

Besvaras i samrådsredogörelse/granskningsutlåtande. Antas av Kommunfullmäktige. De som inkommit med 
synpunkter under samråd eller granskning som ej blivit tillgodosedda har möjlighet att överklaga planen.

• Beslut om lokal-/funktionsprogram och systemhandling  - för hela projektet
• Beslut om förfrågningsunderlag - för hela projektet

Miljö- och byggnadsnämnden: 
• Bygglov. Möjligt att överklaga. 

Hur kan jag göra min röst hörd?



Presentation och frågor/svar publiceras på 
lomma.se

Här finns underlag och information:
Projektsida: lomma.se/kommunhuskvarter

Begäran av allmänna handlingar: 
info@lomma.se

Kontaktperson: Projektledare 
Lovisa Liljenberg, lovisa.liljenberg@lomma.se

Frågor?

https://lomma.se/kommunhuskvarter
mailto:info@lomma.se


TACK!
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