
KUNGÖRELSE 
 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamn- 
gatan 3, Lomma, torsdagen den 11 juni 2020, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas. 
 

1 Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av 
protokollet 

 

2 Meddelanden  

3 Godkännande av avsägelse från Malin Taggu (M) avseende uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige 

 

4 Godkännande av avsägelse från Malin Taggu (M) avseende uppdraget som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

 

5 Godkännande av avsägelse från Malin Taggu (M) avseende uppdraget som 
suppleant i styrelsen i Lomma Servicebostäder AB samt fyllnadsval med 
anledning härav 

 

6 Godkännande av avsägelse från Miriam Ahlström (M) avseende uppdraget som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

 

7 Godkännande av avsägelse från Sofia Åkerman (FB) avseende uppdraget som 
ersättare i socialnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

 

8 Val av nya revisorer till Lomma Servicebostäder AB för tiden till och med 
ordinarie bolagsstämma år 2023 
Handlingar skickas senare 

 

9 Godkännande av utökad borgensram för Sydvatten AB:s lån KS § 62/20 
Bilaga 

10 Godkännande av hemställan från tekniska nämnden om ökad investeringsram 
för ombyggnad av Stationen i Bjärred 
Kompletterande handlingar skickas senare 

KS § 69/20 
Bilaga 

11 Godkännande av hemställan från tekniska nämnden om medel för utförande av 
takkonstruktion inom Amfiteatern i Lomma 

KF § 70/20 
Bilaga 

   
 
 
Lomma 2020-06-02 
 
 
Anders Berngarn 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
 
Kungörelsen anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2019-06-02 
Intygar 
 
 
Maria Franzen 
Kommunsekreterare 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-05-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 62   KS KF/2019:110 - 106 
 
 

Förslag till utökad borgensram för Sydvatten AB:s lån 

 
 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Sydvatten har beslutat att vid Sydvattens bolagsstämma 2021 föreslå beslut 
om utökad borgensram. Detta med anledning av bolagets tioårsplan bolaget följer för 
investeringar omfattande 3 miljarder kronor. Senast beslut om utökad borgensram 
fattades var 2016 då investeringar finansierades till och med 2021. Nuvarande 
borgensram uppgår till 2 536 miljoner kronor.  
 
Bolagsstämman 2021 kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för 
Sydvatten med 564 mnkr till en total borgensram om 3 100 mnkr, vilket täcker 
lånebehovet från 2021 till och med 2027. Bakgrunden till en så pass stor ökning av 
borgensåtagandet beror dels på ett flertal större investeringar enligt antagen budget 
2020 och flerårsplan 2021-2029. En stor del av investeringar rör förstärkt kapacitet och 
säkerhet vid Vombverket samt byggande av solcellspark intill verket. För att förbättra 
distributionskapaciteten ska en tredje utgående ledning till högreservoaren anläggas 
tillsammans med utökning av reservoarkapaciteten i Norra Ugglarp. Delar av 
kommunerna Båstad och Skurup ska anslutas till Sydvattens distributionsnät. För att 
uppnå redundans och kapacitetsökning på längre sikt så behöver användning av 
råvatten från Bolmen vid Vombverket möjliggöras. Detta kan göras genom att ledning 
dras mellan Stehag och Vomb samt genom utbyggnad av Vombverket för att kunna 
förbehandla råvattnet från Bolmen.    
 
Lån tas i första hand av bolaget för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna 
eller på grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna 
ska finansieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av 
nyanslutningar. De investeringar som behövs för att upprätthålla anläggningarna ska 
helt finansieras inom verksamheten. För hela planperioden uppgår 
självfinansieringsgraden till 46%.  
 
Lomma kommuns ägarandel i Sydvatten AB uppgår till 2,33 %. För kommunens del 
innebär därmed det utökade borgensbehovet en utökad borgensram från nuvarande 
58 mnkr till 71 mnkr, vilket är en ökning med 13 mnkr (under åren fram till 2027).  
 
Nuvarande borgensavgift på 0,25% av genomsnittlig upplåning med kommunal borgen 
föreslås av Sydvatten bli oförändrad. 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-05-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2020-04-27 att Lomma kommun ska 
teckna en sammanlagd borgensram för Sydvatten AB:s upplåning på högst 71 mnkr. 
Tidigare borgensbeslut om sammanlagt 58 mnkr upphör därmed att gälla. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06, § 83. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 § 83 
‒ Skrivelse 2020-04-27 från ekonomichefen 
‒ Sydvatten, Skrivelse avseende borgensteckning för lån åt Sydvatten AB om 400 

miljoner kronor, daterad 2020-04-03 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun tecknar en sammanlagd borgensram för Sydvatten AB:s 

upplåning på högst 71 mnkr. Tidigare borgensbeslut om sammanlagt 58 mnkr 
upphör därmed att gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se

Utökad borgensram för Sydvatten AB:s lån

Styrelsen i Sydvatten har beslutat att vid Sydvattens bolagsstämma 2021 föreslå beslut om 
utökad borgensram. Detta med anledning av bolagets tioårsplan bolaget följer för investeringar 
omfattande 3 miljarder kronor. Senast beslut om utökad borgensram fattades var 2016 då 
investeringar finansierades till och med 2021. Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 miljoner 
kronor. 

Bolagsstämman 2021 kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten 
med 564 mnkr till en total borgensram om 3 100 mnkr, vilket täcker lånebehovet från 2021 till 
och med 2027. Bakgrunden till en så pass stor ökning av borgensåtagandet beror dels på ett 
flertal större investeringar enligt antagen budget 2020 och flerårsplan 2021-2029. En stor del av 
investeringar rör förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vombverket samt byggande av 
solcellspark intill verket. För att förbättra distributionskapaciteten ska en tredje utgående 
ledning till högreservoaren anläggas tillsammans med utökning av reservoarkapaciteten i Norra 
Ugglarp. Delar av kommunerna Båstad och Skurup ska anslutas till Sydvattens distributionsnät. 
För att uppnå redundans och kapacitetsökning på längre sikt så behöver användning av 
råvatten från Bolmen vid Vombverket möjliggöras. Detta kan göras genom att ledning dras 
mellan Stehag och Vomb samt genom utbyggnad av Vombverket för att kunna förbehandla 
råvattnet från Bolmen.   

Lån tas i första hand av bolaget för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på 
grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finansieras 
inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslutningar. De 
investeringar som behövs för att upprätthålla anläggningarna ska helt finansieras inom 
verksamheten. För hela planperioden uppgår självfinansieringsgraden till 46%. 

Lomma kommuns ägarandel i Sydvatten AB uppgår till 2,33 %. För kommunens del innebär 
därmed det utökade borgensbehovet en utökad borgensram från nuvarande 58 mnkr till 71 
mnkr, vilket är en ökning med 13 mnkr (under åren fram till 2027). 

Nuvarande borgensavgift på 0,25% av genomsnittlig upplåning med kommunal borgen föreslås 
av Sydvatten bli oförändrad. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-04-27
Ekonomiavdelningen
Vår referens: Marcus Nilsson
Direkttel: 040-641 11 77
E-post: marcus.nilsson@lomma.se
Diarienr: KS/KF 2019:110.106
Er referens:      

     Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut

Lomma kommun tecknar en sammanlagd borgensram för Sydvatten AB:s upplåning på högst 71 
mnkr. Tidigare borgensbeslut om sammanlagt 58 mnkr upphör därmed att gälla. 

Lomma 2020-04-27

Marcus Nilsson
Ekonomichef
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-05-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 69   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Beträffande hemställan från tekniska nämnden om ökad 
investeringsram för ombyggnad av Stationen i Bjärred 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2020-05-04, § 30, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige om en ökad investeringsbudget för ombyggnad av 
Stationen i Bjärred till totalt 9,5 miljoner kronor, vilket innebär en ökning av 
investeringsbudget med 4,5 miljoner kronor under år 2021. 
 
Lomma kommun har försökt att avyttra Stationen i Bjärred. Det har funnits 
intressenter men någon försäljning har inte gått att genomföra. För att garantera 
fastighetens skick har underhållsåtgärder (bland annat tvätt, målning av fasad och tak) 
genomförts med cirka 0,9 mnkr under 2019. Medel som har finansierats inom 
fastighetsavdelningens investeringsbudget för underhåll. 
 
Inför budget 2020 föreslog tekniska nämnden att 5 mnkr skulle beviljas ett 
investeringsprojekt för ombyggnad av Bjärreds station för att anpassa byggnaden för 
nya verksamheter såsom servering, kontor och utställning. I objektkortet, daterat 
2019-06-04, ges uttryck för hög risk avseende målbild och avgränsning, osäkerhet 
kring totalutgift, opinion och allmänhet samt marknad, upphandling och prisnivå. Inför 
budgetberedningen begärs komplettering av materialet (specifikationer på 
åtgärderna, framtida användningsområden och utformning/gestaltning) och tidigare 
chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen redogör vid budgetberedningen för vilka 
åtgärder som behöver göras för att kunna hyra ut till verksamhet, café, utställning 
med mera. Bland annat nämns nytt kök, rivning av mellanbjälklag i vänthall och 
förstärkning av takkonstruktionen, målning av allt trä och fönster. Vidare redogörs för 
inrättande av kontor på ovanplan, installation av luftvärmepump och 
ventilationsaggregat, renovering av toaletter samt åtgärder i utemiljön. 
Kommunfullmäktige beviljar 2019-10-24 § 88 tekniska nämnden 5 mnkr i 
investeringsmedel för 2020 avseende ombyggnad av stationen i Bjärred för 
verksamhet. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-20 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandlingen avseende ombyggnad 
av Stationen i Bjärred. Upphandling genomförs och samtliga anbud ligger högre än 
budgeterat. Totalt anser sig tekniska nämnden sakna 4,5 mnkr för att kunna 
genomföra projektet. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson konstaterar i skrivelse 2020-05-19 att det i handlingarna 
från tekniska nämnden och förvaltningen inte framgår vad som föranlett att 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-05-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

budgeterade medel inte är tillräckliga. Vid frågor till fastighetsavdelningen 
framkommer att det är kostnaderna för parkeringsplats, uteservering samt 
installationer som blivit dyrare. Bland annat framkommer att värmeanläggningen 
behöver överdimensioneras på grund av oisolerad takkonstruktion. 
 
Ekonomichefen konstaterar att innehållet i projektet har svällt under projekteringen 
och att det rimligen borde stått klart före upphandlingen att budgeterade medel inte 
skulle räcka. Ekonomichefen konstaterar att upphandlingen trots detta genomfördes 
och att kommunfullmäktige nu ställs inför det faktum att beviljade medel är 
otillräckliga. 
 
Av den ekonomiska sammanställningen från fastighetsavdelningen på 10,5 mnkr 
framgår att 8,7 mnkr avser byggentreprenad, 0,7 mnkr projektering och förberedelser 
(nedlagt), 0,2 mnkr projektledning, 0,2 mnkr besiktning, 0,2 mnkr anslutningsavgift 
och 0,5 mnkr för oförutsett. Av de 10,5 mnkr bygger 9,5 mnkr på finansiering från 
kommunfullmäktige (inkl tillägg på 4,5 mnkr), 0,5 mnkr från tekniska nämndens 
investeringsanslag för mindre investeringar samt 0,5 mnkr från underhållsanslaget 
inom tekniska nämndens driftsbudget. Ett av kommunfullmäktige beslutat 
investeringsprojekt måste enligt ekonomichefen i sin helhet finansieras inom ramen 
för totalutgiften. Det innebär att investeringsprojektet följaktligen behöver 
tilläggsfinansieras med 5,5 mnkr. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att efter de förseningar som har uppkommit 
på grund av behov av tilläggsfinansiering beräknas byggnationen vara färdigställd 
under mars-april 2021. 
 
På begäran från ekonomiavdelningen har fastighetsavdelningen 2020-05-17 tagit fram 
en hyreskalkyl som utgår ifrån en total investeringsutgift på 10 mnkr. Hyreskalkylen 
bygger på 1700 kr per kvadratmeter för kök och serveringsdelen (totalt 118 kvm) i 
intäkter och 1800 kr per kvadratmeter för kontorsdelen (totalt 215 kvm). Hyran 
inkluderar ej verksamhetsel. Köksutrustning bekostas av hyresgästen. Utifrån att den 
kalkylerade hyresintäkten på 587 000 kr inflyter täcks kostnaderna. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar ekonomichefen att initial kostnadsberäkning av 
projektet har varit bristfällig och att projektets innehåll/omfattning har utökats i 
samband med projekteringen. Utifrån detta är det enligt ekonomichefen rimligt att tro 
att det har funnits kunskap i projektet om att budgeterade medel inte skulle räcka 
innan det att upphandlingen genomfördes. Förfrågningsunderlaget skulle enligt 
ekonomichefen antingen ha arbetats om för att bättre motsvara budgeterad 
totalutgift eller skulle tekniska nämnden ha gått fram med begäran om utökad 
totalutgift. Slutligen konstaterar ekonomichefen att styrningen av projektet har varit 
bristfällig då det saknats såväl intern som extern hyresgäst. 
 
Utifrån den uppkomna situationen bör upphandlingen enligt ekonomichefen avbrytas. 
Vidare behöver innehållet i projektet arbetas om utifrån en tydlig beställning kring det 
verksamhetsmässiga innehållet i fastigheten, så att projektet kommer upp väl 
underbyggt inför nytt ställningstagande våren 2021 inför budget 2022. 
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I det fall kommunfullmäktige önskar bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 
sammanlagt 5,5 mnkr år 2020 avseende ombyggnad av Stationen i Bjärred får anslaget 
enligt ekonomichefen finansieras genom ökad upplåning. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20, § 94. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20, § 94 
‒ Skrivelse 2020-05-17 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-05-04, § 30 
‒ Skrivelse 2020-04-14 från fastighetsavdelningen 
‒ Ritningar daterade 2020-02-15 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med sammanlagt 5,5 
mnkr år 2020 avseende ombyggnad av Stationen i Bjärred och att anslaget ska 
finansieras genom ökad upplåning. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
att avbryta projektet och att kommunen åter ska försöka sälja fastigheten. 
 
Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att beslutsunderlaget till 
kommunfullmäktige ska kompletteras med följande: 
 
‒ En redogörelse för den ursprungliga beställningen och kostnadsberäkningen 
‒ En redogörelse för hur den beställning som ligger till grund för upphandlingen 

skiljer sig från den ursprungliga beställningen 
‒ En redogörelse för det anbud som tekniska nämnden begär utökad 

investeringsram för 
‒ En redogörelse för vilka möjligheter det finns för att skala ner projektet för att 

reducera behovet av tilläggsanslag 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar bifall till Kristina Thoreds tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Per Bengtssons yrkande, varefter 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Kristina Thoreds tilläggsyrkande, varefter 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ska 

kompletteras med följande: 
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‒ En redogörelse för den ursprungliga beställningen och kostnadsberäkningen 
‒ En redogörelse för hur den beställning som ligger till grund för 

upphandlingen skiljer sig från den ursprungliga beställningen 
‒ En redogörelse för det anbud som tekniska nämnden begär utökad 

investeringsram för 
‒ En redogörelse för vilka möjligheter det finns för att skala ner projektet för 

att reducera behovet av tilläggsanslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

‒ Tekniska nämnden beviljads tilläggsanslag med sammanlagt 5,5 mnkr år 
2020 avseende ombyggnad av stationen i Bjärred. 

‒ Anslaget finansieras genom ökad upplåning. 
 
Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga. 
 

Protokollsanteckning 
Kristina Thored (FB) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Fokus Bjärred vill rikta skarp kritik till tekniska nämnden för hantering av ärendet kring 
kostnadsökningarna för renoveringen av Stationen i Bjärred. Tekniska nämnden har 
brustit i sitt ansvar angivet i reglementet för tekniska nämnden att ”med 
uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som berör nämndens verksamhet”. 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Yttrande över hemställan om ökad investeringsram för ombyggnad av Stationen i Bjärred 
 
Tekniska nämnden beslutade 2020-05-04, § 30 att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige om en ökad investeringsbudget för ombyggnad av Stationen i Bjärred till 
totalt 9,5 miljoner kronor, vilket innebär en ökning av investeringsbudget med 4,5 miljoner 
kronor under 2021.  
 
Lomma kommun har försökt att avyttra Stationen i Bjärred. Det har funnits intressenter men 
någon försäljning har inte gått att genomföra. För att garantera fastighetens skick har 
underhållsåtgärder (bla tvätt, målning av fasad och tak) genomförts med cirka 0,9 mnkr under 
2019. Medel som finansierats inom fastighetsavdelningens investeringsbudget för underhåll. 
Inför budgeten 2020 föreslog tekniska nämnden att 5 mnkr (baserad på en uppskattning) skulle 
beviljas ett investeringsprojekt för ombyggnad av Bjärreds station för att anpassa byggnaden 
för nya verksamheter såsom servering, kontor och utställning, se bilaga 1, objektkort daterat 
2019-06-04. I objektkortet ges uttryck för hög risk kring målbild och avgränsning, osäkerhet 
kring totalutgift, opinion och allmänhet samt marknad, upphandling och prisnivå. Inför 
budgetberedningen begärs komplettering av materialet (specifikationer på åtgärderna, 
framtida användningsområden och utformning/gestaltning) och tidigare chefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för budgetberedningen, bilaga 2 att det krävs en rad 
åtgärder för att kunna hyra ut till verksamhet, café, utställning mm. Det som nämns är nytt kök, 
rivning av mellanbjälklag i vänthall och förstärkning av takkonstruktionen, målning av allt trä, 
fönster mm. Vidare redogörs för inrättande av kontor på ovanplan, installation av 
luftvärmepump och ventilationsaggregat, renovering av toaletter samt åtgärder i utemiljön. 
Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden 5 mnkr i investeringsmedel för 2020 avseende 
ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet.  
 
På tekniska nämndens arbetsutskott 2020-01-20 beslutas att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandlingen avseende ombyggnad av 
Stationen i Bjärred. Upphandlingen genomförs och samtliga anbud ligger högre än budgeterat 
trots att tekniska nämnden har för avsikt att tilläggsfinansiera projektet med 0,5 mnkr från 
nämndens medel för mindre investeringar och att 0,5 mnkr tas i anspråk från 
underhållsbudgeten. Totalt, anser sig tekniska nämnden, sakna 4,5 mnkr för att kunna 
genomföra projektet.  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-05-19 
Ekonomiavdelningen  

Vår referens: Marcus Nilsson   
Direkttel: 040-641 11 77      Kommunstyrelsen 
E-post: marcus.nilsson@lomma.se 
Diarienr: KS/KF 2019:165 
Er referens:       
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Av handlingarna från tekniska nämnden och förvaltningen framgår inte på något sätt vad som 
föranlett att budgeterade medel inte är tillräckliga. Vid frågor till fastighetsavdelningen 
framkommer att det är kostnaderna för parkeringsplats, uteservering samt installationer som 
blivit dyrare. Bland annat framkommer att värmeanläggningen behöver överdimensioneras på 
grund av oisolerad takkonstruktion. Det går också att konstatera att innehållet i projektet svällt 
under projekteringen och att det rimligen stått klart före upphandlingen att budgeterade medel 
inte skulle räcka. Trots detta genomfördes upphandlingen och därmed har det inte funnits 
någon respekt för kommunfullmäktiges beslut om beviljande av medel till 
investeringsprojektet. Fullmäktige ställs nu inför det faktum att beviljade medel är otillräckliga.   

 
Av den ekonomiska sammanställningen från fastighetsavdelningen på 10,5 mnkr framgår att 
8,7 mnkr avser byggentreprenad, 0,7 mnkr projektering och förberedelser (nedlagt), 0,2 mnkr 
projektledning, 0,2 mnkr besiktning, 0,2 mnkr anslutningsavgift och 0,5 mnkr för oförutsett. Av 
de 10,5 mnkr bygger 9,5 mnkr på finansiering från kommunfullmäktige (inkl tillägg på 4,5 
mnkr), 0,5 mnkr från tekniska nämndens investeringsanslag för mindre investeringar samt 0,5 
mnkr från underhållsanslaget inom tekniska nämndens driftsbudget. Ett av kommunfullmäktige 
beslutat investeringsprojekt måste i sin helhet finansieras inom ramen för totalutgiften. Det 
innebär att investeringsprojektet följaktligen behöver tilläggsfinansieras med 5,5 mnkr. Budget 
och redovisning ska öppet och tydligt beskriva omfattningen av projektet. Någon 
tilläggsfinansiering vid sidan om kommunfullmäktiges anslag är direkt olämpligt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att efter de tidsförseningar som uppkommit på grund 
av behov av tilläggsfinansiering beräknas byggnationen vara färdigställd under mars-april 2021. 
 
På begäran har fastighetsavdelningen 2020-05-17 tagit fram en hyreskalkyl som utgår ifrån en 
total investeringsutgift på 10 mnkr. Hyreskalkylen bygger på 1700 kr per kvadratmeter för kök- 
och serveringsdelen (totalt 118 kvm) i intäkter och 1800 kr per kvadratmeter för kontorsdelen 
(totalt 215 kvm). Hyran inkluderar ej verksamhetsel. Köksutrustning bekostas av hyresgästen.  
Utifrån att den kalkylerade hyresintäkten på 587 000 kr inflyter täcks kostnaderna.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har drivit projektet på egen hand då det inte funnits någon 
uttalad intern eller extern hyresgäst. Något formellt uttalat uppdrag har inte lagts till tekniska 
nämnden.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att initial kostnadsberäkning av projektet varit 
bristfällig och att projektets innehåll/omfattning utökats i samband med projekteringen. Utifrån 
detta är det rimligt att tro att det funnits kunskap i projektet före det att upphandlingen 
genomfördes att budgeterade medel inte skulle räcka. Förfrågningsunderlaget skulle antingen 
arbetats om för att bättre motsvara budgeterad totalutgift eller så skulle tekniska nämnden 
gått fram med begäran om utökad totalutgift. Styrningen av projektet har också varit bristfällig 
då det saknats såväl intern som extern hyresgäst.  
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Utifrån den uppkomna situationen bör upphandlingen avbrytas, innehållet i projektet arbetas 
om utifrån en tydlig beställning kring det verksamhetsmässiga innehållet i fastigheten samt att 
projektet kommer upp väl underbyggt inför nytt ställningstagande våren 2021 inför budget 
2022.  

 

I det fall kommunfullmäktige önskar bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med sammanlagt 
5,5 mnkr år 2020 avseende ombyggnad av stationen i Bjärred får anslaget finansieras genom 
ökad upplåning.   

 
Lomma 2020-05-19 

 

Marcus Nilsson 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor:  
Bilaga 1, objektkort, KF-projekt NY Ombyggnad Bjärreds station 
Bilaga 2, material från budgetberedningen 2019-09-03 
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KS § 70   KS KF/2020:136 - 041 
 
 

Beträffande hemställan från tekniska nämnden om medel för utförande 
av takkonstruktion inom Amfiteatern i Lomma 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden hemställer 2020-05-04, § 29, om att kommunfullmäktige ska 
bevilja ytterligare medel om 2,4 mnkr för utförande av etapp 2, omfattande 
takkonstruktion inom Amfiteater i Lomma kommun. 
 
Jordbruksverket beviljade år 2017 kultur- och fritidsnämnden ett bidrag för att utreda 
möjligheter att bygga ut kommunens Amfiteater på Strandängen i Lomma. Kultur- och 
fritidsnämnden har 2018-04-04, § 19, behandlat ansökan om projektmedel för 
Amfiteatern – Leader Lundaland, inkluderande skisser på en scen under tak och en 
läktare med plats för 300-500 personer. I kultur- och fritidsnämndens förslag till 
investeringsbudget för 2019-2021 ingår förslag till en Amfiteater i Lomma. 
Förstudierapport från fastighetschefen ingick som beslutsunderlag och 
investeringskalkyl är upprättad av kultur- och fritidsnämndens ekonom. I 
förstudieofferten delas projektet upp i två etapper på sammanlagt 5,2 mnkr. 
 
I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedningen år 2018 
presenterades projektet utifrån inkomna beslutsunderlag. Vid beredningen noterades 
att det är emot reglerna att lägga in ett nytt projekt redan år 1 och 2 i budgetperioden 
samt att det är viktigt att kommunstyrelsen i förväg blir informerad inför ansökan av 
projektmedel av detta slag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-08, § 64, att avsätta 2,9 mnkr i totalutgift till 
projekt Amfiteater, Strandängen i Lomma. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-20, § 2, att uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandlingen avseende nybyggnad av 
Amfiteater och att bemyndiga förvaltningschefen att fatta beslut om tilldelning, 
förutsatt att totalkostnaden inryms inom beslutad Investeringsbudget.  
 
Efter anbudsinfordran konstaterar fastighetschefen I skrivelse 2020-04-14 att 
takkonstruktionen över scen och loger inte inryms i tidigare beslutad budget för 
projektet. Beräknat nytt investeringsbelopp beräknas till 5,3 miljoner kronor. Inklusive 
takkonstruktion. Detta innebär att den nya beräknade totalutgiften överstiger tidigare 
beslutad budget med 2,4 miljoner koronor.  
 
Vid tekniska nämndens behandling av ärendet, 2020-05-04 § 29, framgår det att 
fördyrningen bland annat beror på markens förutsättningar, bland annat måste plintar 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

borras ned till fast botten för att säkra upp anläggningen. Etapp 1 – dansgolv, scen och 
logebyggnad beräknas att vara färdigställd under hösten 2020 och etapp 2 – 
takkonstruktion föreslås att utföras under våren 2021. Detta upplägg har enligt uppgift 
stämts av med och godkänts av Leader Lundaland som är med och medfinansierar den 
första etappen i projektet med 2,0 mnkr. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-05-19 att omfattningen av projektet 
har minskat kraftigt i och med beslutet i kommunfullmäktige. Ansvar för budget och 
genomförande har genom beslutet övergått till tekniska nämnden. I 
projektmedelsansökan till Leader Lundaland anges budgetbelopp för scen, 
loge och dansbana till 2,9 mnkr. Enligt ekonomiavdelningen borde i och med detta en 
ny investeringskalkyl ha upprättats där väsentliga delar framgår i det nu begränsade 
projektet. 
 
Det anbud som nu har inkommit är en totalentreprenad. Projektet har fördyringar, 
enligt fastighetschefen kopplade till markförhållanden, vilket 
samhällsbyggnadsförvaltningen till viss del redan visat behov av i ursprunglig 
förstudieoffert. För att rymma projektet inom fastställd budget borde, enligt 
ekonomiavdelningen, ytterligare begränsningar i utförandet ha behövt göras.  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar att möjlighet nu finns att inom samma entreprenad 
utföra takkonstruktionen i en andra etapp en lösning som, om den utförs inom ramen 
för ett eget projekt separat från koppling till bidragsansökan, enligt uppgift fungerar 
för Leader Lundaland. Detta kräver dock ett tilläggsbeslut av kommunfullmäktige 
alternativt att kommunen avbryter pågående upphandling med de risker som det kan 
innebära vad gäller tid, utgiftsnivå och finansiering. 
 
I det fall att kommunfullmäktige godkänner att upphandlingen fullföljs föreslår 
ekonomiavdelningen att 2,4 mnkr avsätts år 2021 i ett nytt projekt, Amfiteatern, 
Strandängen Lomma, etapp 2 med driftstart maj 2021. Finansiering av projektet 
föreslås hanteras i samband med höstens fortsatta budgetprocess. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20, § 95. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20, § 95 
‒ Skrivelse 2020-05-19 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-05-04, § 29 
‒ Skrivelse 2020-04-14 från fastighetsavdelningen 
‒ Ritningar daterade 2020-02-01 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M), Jerry Ahlström (M) och Jimmy Ringström (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att avsätta 2,4 mnkr år 
2021 i ett nytt projekt, Amfiteatern, Strandängen Lomma, etapp 2 med driftstart maj 
2021 och att finansiering av projektet ska hanteras i samband med höstens fortsatta 
budgetprocess. 
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Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
att avbryta projektet. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens begäran om ytterligare 2,4 mnkr för 
utförande av etapp 2, samt att kommunfullmäktige ska besluta avbryta projektet till 
dess att en förbättrad förstudie gjorts vad det gäller markförhållandena och de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna för kultur- och fritidsnämnden 
har utretts. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens, Jerry Ahlströms och Jimmy Ringströms yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att 2,4 mnkr avsätts år 2021 i nytt projekt, 
Amfiteatern, Strandängen Lomma, etapp 2 med driftstart maj 2021. 

‒ Finansiering hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga. 
 

Protokollsanteckning 
Kristina Thored (FB) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Fokus Bjärred vill rikta skarp kritik till tekniska nämnden för hantering av ärendet kring 
kostnadsökningarna för Amfiteatern i Lomma. Tekniska nämnden har brustit i sitt 
ansvar angivet i reglementet för tekniska nämnden att ”med uppmärksamhet följa 
utvecklingen i de frågor som berör nämndens verksamhet”. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige  
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Yttrande över tekniska nämndens hemställan om medel för utförande av 
takkonstruktion inom Amfiteatern i Lomma 
 
Tekniska nämnden föreslår den 4 maj att kommunfullmäktige beviljar ytterligare medel om 2,4 
mnkr för utförande av etapp 2, omfattande takkonstruktion inom Amfiteater i Lomma 
kommun.  
  
I tjänsteskrivelsen från fastighetschefen, 2020-04-14, konstateras att efter anbudsinfordran kan 
inte takkonstruktion över scen och loger inrymmas i tidigare beslutad budget för amfiteater. 
Vid nämndens handläggning av ärendet framgår det att fördyrningen bland annat beror på 
markens förutsättningar. Ytterligare information i frågan förklarar att det bland annat måste 
borras plintar ned till fast botten för att säkra upp anläggningen. Etapp 1 – dansgolv, scen och 
logebyggnad är nu beräknad att vara färdigställd under hösten 2020 och etapp 2 – 
takkonstruktion föreslås att utföras under våren 2021. Detta upplägg har enligt uppgift stämts 
av med och godkänts av Leader Lundaland som är med och medfinansierar den första etappen i 
projektet med 2,0 mnkr. 
 
Projektet har tidsmässigt haft följande gång: 
 

• 2017 beviljade Jordbruksverket kultur- och fritidsnämnden ett bidrag för att utreda 
möjligheter att bygga ut kommunens Amfiteater på Strandängen i Lomma.  
 

• I KFN § 19/18 behandlas Ansökan om projektmedel för Amfiteatern – Leader Lundaland 
inkluderande skisser på en scen under tak och en läktare med plats för 300-500 
personer gjorda av en landskapsarkitekt som varit delaktig i planeringsprocessen.  
 

• I Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget för 2019-2021 ingår förslag 
till en Amfiteater i Lomma. Förstudierapport från fastighetschefen finns med som 
beslutsunderlag och investeringskalkyl är upprättad av kultur- och fritidsnämndens 
ekonom. I förstudieofferten delas projektet upp i två etapper på sammanlagt 5,2 mnkr.  

 
• I budgetberedningen den 18-19 september 2018 presenterades projektet utifrån 

inkomna beslutsunderlag. I presentationen noterades att det är emot reglerna att lägga 
in ett nytt projekt redan år 1 och 2 i budgetperioden samt att det är viktigt att 
kommunstyrelsen i förväg blir informerad inför ansökan av projektmedel av detta slag. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-05-19 
Ekonomiavdelningen  

Vår referens: Elisabet Andersson   
Direkttel: 040-641 1453  
E-post: elisabet.andersson@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
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När investeringsförslag inför kommande år ska behandlas kan prioritering påverkas av 
att ansökan av projektmedel redan är ett faktum. 

 
• Kommunfullmäktige avsatte den 8 november 2,9 mnkr i totalutgift till projekt 

Amfiteater, Strandängen i Lomma. 
 

• Den 20 januari 2020 uppdrar tekniska nämndens arbetsutskott till samhällsbyggnads-
förvaltningen att genomföra upphandlingen avseende nybyggnad av Amfiteater och 
bemyndigar förvaltningschefen, förutsatt att totalkostnaden inryms inom beslutad 
investeringsbudget, att fatta beslut om tilldelning. 

 
Då projektet understiger 5,0 mnkr krävs det enligt kommunens investeringsregler inget så 
kallat objektkort men en investerings- och driftkalkyl ska upprättas för alla projekt som uppgår 
till 1,5 mnkr eller mer. 
 
Totalutgiften och därmed omfattningen av projektet har kraftigt minskats i och med beslutet i   
kommunfullmäktige. Ansvar för budget och genomförande har genom beslutet övergått till 
tekniska nämnden. I projektmedelsansökan till Leader Lundaland anges budgetbelopp för scen, 
loge och dansbana till 2,9 mnkr. Rimligen borde en ny investeringskalkyl upprättats där 
väsentliga delar framgår i det nu begränsade projektet.  
 
Den 20 januari 2020 uppdrar tekniska nämndens arbetsutskott till samhällsbyggnads-
förvaltningen att genomföra upphandlingen avseende nybyggnad av Amfiteater och 
bemyndigar förvaltningschefen, förutsatt att totalkostnaden inryms inom beslutad 
investeringsbudget, att fatta beslut om tilldelning. Gjordes det en aktiv rimlighetsbedömning 
vad gäller att genomföra upphandlingen av projektet inom den av kommunfullmäktige 
fastställda totalutgiften?  
 
Det anbud som nu inkommit är en totalentreprenad. Projektet har fördyringar, enligt 
fastighetschefen kopplade till markförhållanden, vilket samhällsbyggnadsförvaltningen till viss 
del redan visat behov av i ursprunglig förstudieoffert. För att rymma projektet inom fastställd 
budget hade ytterligare begränsningar i utförandet behövts göras. 
 
Möjlighet finns nu att inom samma entreprenad utföra takkonstruktionen i en andra etapp, en 
lösning, som också, om den utförs inom ramen för ett eget projekt separat från koppling till 
bidragsansökan, enligt uppgift fungerar för Leader Lundaland. Detta kräver dock ett 
tilläggsbeslut av kommunfullmäktige alternativt att kommunen avbryter pågående 
upphandling med de risker som det kan innebära vad gäller tid, utgiftsnivå och finansiering. 
 
Det finns några viktiga frågor/punkter att notera/dra lärdom av detta projekt. 
 

• Investeringskalkyler ska uppdateras i de fall kommunfullmäktiges beslut skiljer sig från 
ursprungligt förslag – underlag för fortsatt projekt måste vara tydligt för både tekniska 
nämnden och andra intressenter. 

• Om risker framkommer i samband med projektering måste frågan lyftas i både 
beställarnämnd och teknisk nämnd för att ompröva möjliga alternativ – vid risk för 
uppenbar avvikelse måste den rapporteras till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

• När förfrågningsunderlag upprättats och beslut om upphandling ska fattas måste 
informationen till nämnden vara tydlig och beslutet också innebära bedömningen att  
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projektet rimligen ryms inom fastställd totalutgift. I annat fall måste frågan rapporteras 
till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
  

Projektet är i jämförelse med många andra fastighetsprojekt litet och kan inte förväntas 
innebära en oproportionellt stor mängd underlag och nedlagd tid. Beslutsunderlagen måste 
dock vara tydliga så att förutsättning finns att ta beslut i frågan både i ett initialt skede och i 
fortsatt genomförande. 

 
I det fall att kommunfullmäktige godkänner att upphandlingen fullföljs föreslås att 2,4 mnkr 
avsätts år 2021 i ett nytt projekt, Amfiteatern, Strandängen Lomma, etapp 2 med driftstart maj 
2021. 
 
Finansiering av projektet föreslås att hanteras i samband med höstens fortsatta 
budgetprocess. 

 
 
 
 
                      
Lomma 2020-05-19 
 
 
 
 
Marcus Nilsson   Elisabet Andersson 
Ekonomichef    Budgetekonom 
 
 
 
Bilagor: 
 
1) KFN § 19/18 Ansökan om projektmedel för Amfiteatern – Leader Lundaland 
2) Förstudieoffert från fastighetschefen  
3) Bilder från presentation i budgetberedningen den 18-19 september 2018 
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Ansökan om projektmedel för Amfiteatern - Leader Lundaland 

Ärendebeskrivning 
2017-05-23 beviljade jordbruksverket ett bidrag om 75 tusen kronor för att utreda 
möjligheterna att bygga ut Amfiteatern. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och 
fritid (UKF-förvaltningen) har använt de beviljade medlen till att anordna workshops 
för ungdomar och för arrangerande föreningar. Tankar och ideer från deltagarna i d.e 
olika workshoparna har sedan bearbetats och sammanställts av en landskapsarkitekt. 
Landskapsarkitektens förslag innebär en scen under tak och en läktare med plats för 
300-500 personer. Det kommer även att ingå permanent ljud och ljus.

Det finns möjlighet att söka bidrag upp till 2 miljoner kronor för ett 
genomförandeprojekt via Leader Lundaland och Jordbruksverket. Bidraget behöver 
inte vara delfinansierat utan kan täcka hela kostnaden för projektet. För att få 
projektet godkänt måste arbetet ske tillsammans med lokala föreningar. Ansökan 
måste vara Leader Lundaland tillhanda 29:e maj 2018. Ansökan godkänns först av 
Leader Lundaland för att sedan skickas till Jordbruksverket för ett godkännande. 
Jordbruksverket har en handläggningstid på cirka nio månader. 

UKF-förvaltningen föreslår nämnden besluta uppdra åt förvaltningen att tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen göra en ansökan till Leader Lundaland om 
projektmedel för utveckling av Amfiteatern. Förvaltningen föreslår även nämnden 
besluta uppdra åt förvaltningen att utse en projektledare från UKF-förvaltningen och i 
samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utse en projektledare därifrån. Nämnden 
föreslås också uppdra åt förvaltningen att utse en representant från UKF-förvaltningen 
att ingå i en styrgrupp och i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utse en 
person därifrån att ingå i styrgruppen. I styrgruppen bör även ordförande från kultur
och fritidsnämnden och tekniska nämnden ingå. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2018-03-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef

Bilaga: Ritningar från landskapsarkitekt
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 16

Utdragsbestyrkande 

Bilaga 1
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Ansökan om projektmedel för utbyggnation av Amfiteatern

Ärendebeskrivning
För ett år sedan beviljade jordbruksverket ett bidrag på 75 tkr för att utreda möjligheterna att bygga 
ut Amfiteatern. Förvaltningen har använt de beviljade medlen till att anordna workshopar för 
ungdomar och för arrangerande föreningar. Tankar och idéer från deltagarna i de olika workshoparna 
har bearbetats och sammanställts av en landskapsarkitekt. 

Landskapsarkitektens förslag innebär en scen under tak och en läktare med plats för 300-500 
personer. Förslaget är framtaget med tanke på att invånare i kommunen ska få en inbjudande plats 
att vara på även om det inte är evenemang. Det kommer även att ingå permanent ljud och ljus. På 
Amfiteatern ska kulturföreningarna kunna bedriva både vardaglig verksamhet men även kunna 
genomföra publika arrangemang. Amfiteatern kommer även kunna bli en plats som motverkar 
ålderssegregation då teater, sång och dans kan skapa meningsfulla möten mellan äldre och yngre. 

Det finns möjlighet att söka bidrag upp till 2 000 tkr för ett genomförandeprojekt via Leader 
Lundaland och Jordbruksverket. Bidraget behöver inte vara delfinansierat utan kan täcka hela 
kostnaden för projektet. För att få projektet godkänt måste arbetet ske tillsammans med lokala 
föreningar. 

Ansökan måste vara Leader Lundaland tillhanda 29:e maj 2018. Ansökan godkänns först av Leader 
Lundaland för att sedan skickas till Jordbruksverket för ett godkännande. Jordbruksverket har en 
handläggningstid på cirka nio månader. 

Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen gå vidare och göra en ansökan om projektmedel för 
utbyggnation av Amfiteatern. 

- Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utse en projektledare från UKF-
förvaltningen och i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utse en projektledare 
därifrån. 

- Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utse en representant från UKF-
förvaltningen att ingå i en styrgrupp och i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utse 
en person därifrån att ingå i styrgruppen. I styrgruppen ingår även ordförande från kultur- 
och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Martin Persson
Förvaltningschef Michael Tsiparis 

Kultur- och fritidschef

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-03-14

Vår referens: Michael Tsiparis
Direkttel: 040-641 11 46
E-post: Michael.Tsiparis@lomma.se
Diarienr: KFN/2017:59
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