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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2020-01-22, kl. 08:30-11:45 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Per Bengtsson (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Katarina Pelin 
Maria Franzén 
Marianne Fredriksson 
Marcus Nilsson 
Tommy Samuelsson 
Helena Sääf 
Lovisa Liljenberg 
Sarah Anderberg 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ledningskoordinator 
ekonomichef §§ 1-5 
samhällsbyggnadschef §§ 2-4 
mark- och exploateringschef §§ 2-5 
stadsarkitekt/planeringschef §§ 2-5 
förvaltningsjurist § 2 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-01-30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paragraf  
§§ 1-7 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-01-22   

Paragrafer §§ 1-7   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-01-31 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-02-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 1   KS KF/2020:01 - 001 
 
 

Information om omallokering av pensionskapital 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende omallokering av Lomma kommuns pensionskapital. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 2   KS KF/2019:165 - 060 
 
 

Förslag till godkännande av "Medfinansieringsavtal – Byggnation av 
station i Alnarp, Lomma kommun" samt godkännande av 
"Köpekontrakt avseende del av fastigheten Alnarp 1:60" och 
"Köpekontrakt avseende fastigheten Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Alnarp 1:1", samt förslag till bemyndigande till 
kommunstyrelsen om undertecknande av avtal 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun avser att teckna avtal med Trafikverket för att möjliggöra byggnation 
av en ny station för resandeutbyte i Alnarp. Samtidigt avser Lomma kommun att 
förvärva mark med exploateringsmöjligheter av Akademiska Hus respektive Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 att godkänna avtal om byggnation av nya 
stationer i såväl Flädie som Alnarp. Ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och 
kommunen avseende stationen i Flädie undertecknades därefter av parterna. 
Förslaget till ”Avtal avseende station i Alnarp”, i vilket SLU och Akademiska Hus skulle 
finansiera 1/3 var av stationen tillsammans med kommunen, undertecknades 
emellertid aldrig. Inte heller medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och 
kommunen avseende stationen i Alnarp undertecknades.  
 
Förslag till "Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, Lomma kommun", 
förslag till "Köpekontrakt avseende del av fastigheten Alnarp 1:60" och förslag till 
"Köpekontrakt avseende fastigheten Vinstorp 23:1 och del av fastigheten Alnarp 1:1" 
har nu utarbetats. Dessa avtalsförslag föreslås ersätta tidigare av kommunfullmäktige 
godkända förslag till medfinansieringsavtal avseende stationen i Alnarp (KF § 63/19) 
och förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” (KF § 64/19). 

                                      
Medfinansieringsavtal 
Förslag till medfinansieringsavtal avseende byggnation av station i Alnarp har 
upprättats mellan Trafikverket och Lomma kommun. Avtalets syfte är att reglera 
respektive parts åtagande och finansiella ansvar för genomförandet (planering, 
projektering och byggnation) av ny station i Alnarp.  
 
Lomma kommun ska bekosta genomförandet av den nya stationen till 100%, inklusive 
Trafikverkets interna kostnader för genomförandet. För stationen i Alnarp ingår 
sidoplattformar om 170 m inklusive plattformsutrustning samt en planskild 
plattformsförbindelse. Den statliga järnvägsanläggningen ska ägas av Trafikverket och 
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framtida drift och underhåll ska bekostas av Trafikverket. Planering och projektering 
av den statliga järnvägsanläggningen ska genomföras under 2019-2024 och byggnation 
2024-2026.  
 
Åtgärder utanför den statliga järnvägsanläggningen såsom gång- och cykelbanor, 
cykel- och pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering 
mm ska beslutas, utföras, bekostas och ägas av kommunen. Kostnaden för den mark 
som måste förvärvas eller inlösas för att kunna bygga plattformarna inklusive 
anslutningar ska kommunen också stå för.  
 
Den totala kostnaden för stationen i Alnarp (statliga åtgärder och kommunala åtgärder 
utanför den statliga anläggningen) bedöms enligt tidig underlagskalkyl uppgå till 129,9 
mnkr (prisnivå 2019-02). Av den totala kostnaden utgör åtgärder i den statliga 
järnvägsanläggningen 91 mnkr och kommunala åtgärder 38,9 mnkr. I avtalet med 
Trafikverket anges kostnaden för den statliga järnvägsanläggningen som ett spann om 
+/- 10% av den bedömda kostnaden (dvs 82-100 mnkr).  
 
I samband med avtalstecknandet ska Lomma kommun göra en avsättning på 91 mnkr 
avseende den kommunala medfinansieringen av den statliga järnvägsanläggningen. 
Avsättningen löses upp under 25 år och den årliga kostnaden uppgår till 3,6 mnkr. För 
2020 beräknas en kostnad på 3,0 mnkr (10 månader). Den förväntade 
indexuppräkningen av totalkostnaden (91 mnkr) fram till färdigställandet beräknas 
med cirka 2% årligen och blir per år en finansiell kostnad, cirka 1,8 mnkr. Den årliga 
totala kostnaden fram till färdigställandet år 2026 blir därmed 5,4 mnkr. Likvidmässigt 
kommer kommunen att ersätta Trafikverket för de faktiska kostnaderna en gång per 
kvartal. Trafikverket ska tillhandahålla prognoser för rekvireringen.  
 
De kommunala åtgärderna på sammanlagt 38,9 mnkr utgör investeringar som behöver 
budgeteras för de aktuella åren. Utifrån att genomsnittlig avskrivningstid antas bli 33 
år uppgår den årliga avskrivningskostnaden till 1,2 mnkr. Kostnad för ränta tillkommer 
årligen med cirka 0,8 mnkr. 
 
Efter färdigställande av den statliga respektive kommunala anläggningen år 2026 
uppgår den årliga kommunala driftkostnaden (upplösning av den kommunala 
medfinansieringen till den statliga anläggningen och kapitaltjänstkostnader avseende 
den kommunala investeringen) till 5,6 mnkr. 
 
De bedömda kostnaderna för stationen bygger på erfarenhetssiffror från tidigare 
projekt och tidigt framtagna underlag och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan 
därför komma att förändras på grund av till exempel rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i senare skede. Lomma kommun ansvarar, enligt avtalet, 
för de faktiska kostnaderna för genomförandet av projekten, vilket inkluderar samtliga 
kostnadsförändringar samt eventuella ändrings- och tilläggsarbeten.  
 
Trafikverket är ansvarigt för genomförande av den statliga anläggningen och har 
beslutanderätt i projektfrågor. Trafikverket kommer att vara avtalspart gentemot 
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konsult och entreprenör. Innan tilldelning av entreprenadkontrakt får ske ska 
kommunen bekräfta kontraktssumman skriftligen.  
 
Kommunen ansvarar för samtliga kostnadsförändringar till 100%. För det fall att 
inkomna anbud medför att bedömd kostnad riskerar att överskridas ska Trafikverket 
utan dröjsmål informera och rådgöra med kommunen om möjliga lösningar för att 
begränsa kostnaden.  
 
Trafikverket ska vidare ge kommunen möjlighet till uppföljning av tid, kostnad och 
innehåll vid kostnadsökningar. Trafikverket ska också vid farhåga om eller upptäckt av 
väsentlig kostnadsökning utan dröjsmål informera och rådgöra om möjliga lösningar 
med kommunen.  
 
Åtgärder som går utöver grundutförande och funktionella krav utgör tilläggsåtgärder. I 
händelse av önskemål från kommunen om tilläggsåtgärder ska dessa bekostas till 
100% av kommunen, inklusive Trafikverkets interna kostnader för genomförandet, 
samt drift- och underhållskostnader. Tilläggsåtgärder är således mycket kostsamma.   

 
Köpekontrakt avseende del av fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten 
Alnarp 1:1 
Förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma kommun 
avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten Lomma Alnarp 1:1” 
har upprättats. Förvärvet omfattar ca 21 ha jordbruksmark för en köpeskilling om 15 
mnkr. Köpeskillingen är beräknad i enlighet med utförd extern utvärdering. Kostnad 
för fastighetsbildning tillkommer med 0,1 mnkr. I det fall fastighetsreglering inte är 
möjlig, mer än på en mindre del, tillkommer även stämpelskatt på köpeskillingen med 
ca 0,5 mnkr. Markförvärvet inklusive stämpelskatt föreslås finansieras genom ökad 
upplåning.   
 
Syftet med markförvärvet är att efter detaljplaneläggning exploatera marken till 
verksamheter och på så sätt generera intäkter till kommunen. I vilken omfattning 
marken kan disponeras har endast översiktligt studerats. För det aktuella området kan 
breddning av E6, bulleråtgärder samt eventuell dragning av spillvattenledning från 
Källby till Sjölunda reningsverk komma att påverka bebyggelsens utbredning. Frågor 
kring markförhållande, arkeologi, skyddsavstånd till kraftledning, behov av fyllnings- 
och schaktmassor mm kommer att behöva utredas ytterligare. För att kunna beräkna 
intäkterna behöver etappindelning och prisnivåer detaljkalkyleras.  
 
Fram till försäljningen av marken sker kommer markanläggningen belastas med årlig 
ränta, ca 0,3 mnkr.  
 
Köpekontrakt avseende del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60 
Förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska hus AB och Lomma kommun avseende 
del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” har upprättats. Förvärvet omfattar ca 6,8 ha 
jordbruksmark för en köpeskilling på 4 420 000 kr. Köpeskillingen är, enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, beräknad i enlighet med utförd extern värdering. 
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Kostnad för fastighetsbildning tillkommer med ca 0,1 mnkr. Markförvärvet föreslås 
finansieras genom ökad upplåning. 
 
Syftet med markförvärvet är att efter detaljplaneläggning exploatera marken till 
bostäder och på så sätt generera intäkter till kommunen. Hur marken ska disponeras 
har endast studerats översiktligt. Frågor kring markförhållande, arkeologi, 
skyddsavstånd, behov av fyllningsmassor mm kommer att behöva utredas ytterligare. 
För att kunna beräkna intäkterna behöver möjlig omfattning på bebyggelse och  
prisnivåer detaljkalkyleras.  
 
Fram till försäljningen av marken sker kommer markanläggningen belastas med årlig 
ränta, ca 0,1 mnkr. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2020-01-15 att kommunstyrelsen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 

 
‒ att kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 63 rörande avsättning för 

Alnarpsstation upphävs.  
‒ att kommunfullmäktiges beslut i § 64 2019-05-23 upphävs. 
‒ att godkänna förslaget till ”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun. 
‒ att göra en avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av 

den statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp. 
‒ att det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska 

beaktas i det kommande budgetarbetet.  
‒ att Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2020 på 3,0 mnkr för att täcka 

(10 månaders) upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationen i 
Alnarp. Anslaget finansieras genom budgetanslag inom finansförvaltningen.  

‒ att indexuppräkning av avsättningen sker utifrån prisnivån från 2019 med 1,8 mnkr 
inom befintlig budget för finansförvaltningen.  

‒ att det framtida behovet av driftkostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

‒ att godkänna förslaget till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Lomma kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Lomma Alnarp 1:1. 

‒ att bevilja Tekniska nämnden investeringsmedel på 15 600 000 kr. 
‒ att köpesumman (inkl stämpelskatt och kostnader för fastighetsreglering) på 15 

600 000 kr finansieras genom ökad upplåning.  
‒ att godkänna föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB 

och Lomma kommun avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60”. 
‒ att bevilja Tekniska nämnden investeringsmedel på 4 500 000 kr. 
‒ att köpesumman (inkl kostnader för fastighetsreglering) på 4 500 000 kr 

finansieras genom ökad upplåning.  
‒ att bemyndiga kommunstyrelsen att underteckna ovan nämnda avtal.  
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Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf, 
stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg, förvaltningsjurist Sarah Anderberg och 
samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson en redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-15 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2020-01-16 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, Lomma 

kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun 
‒ Förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB och Lomma kommun 

avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” 
‒ Förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma 

kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten 
Lomma Alnarp 1:1” 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 63 upphävs. 
‒ Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 64 upphävs. 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun godkänns. 
‒ En avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp, görs. 
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska beaktas 

i det kommande budgetarbetet.  
‒ Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2020 på 3,0 mnkr för att täcka (10 

månaders) upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationen i 
Alnarp. Anslaget finansieras genom budgetanslag inom finansförvaltningen. 

‒ Indexuppräkning av avsättningen sker utifrån prisnivån från 2019 med 1,8 mnkr 
inom befintlig budget för finansförvaltningen.  

‒ Det framtida behovet av driftkostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

‒ Föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB och Lomma 
kommun avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” godkänns.  

‒ Tekniska nämnden beviljas investeringsmedel på 15 600 000 kr. 
‒ Köpesumman (inkl stämpelskatt och kostnader för fastighetsreglering) på 15 

600 000 kr finansieras genom ökad upplåning.  
‒ Föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och 

Lomma kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Lomma Alnarp 1:1” godkänns. 

‒ Tekniska nämnden beviljas investeringsmedel på 4 500 000 kr. 
‒ Köpesumman (inkl kostnader för fastighetsreglering) på 4 500 000 kr finansieras 

genom ökad upplåning. 
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‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna ovan nämnda 
medfinansieringsavtal och köpeavtal. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 3   KS KF/2019:381 - 253 
 
 

Förslag till beslut avseende försäljning av fribyggartomter i Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade att 2019-09-05, § 78, att revidera tekniska nämndens 
reglemente på så sätt att bland annat uppdraget att förmedla småhustomter utgick ur 
nämndens reglemente. Vidare beslutade kommunfullmäktige att upphäva 
bemyndigandet till tekniska nämndens avseende regler för tomtförmedling. Detta 
beslut innebar att Lomma kommuns tomt- och småhuskö upphävdes. 
  
Exploateringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-12-02 att kommunstyrelsen ska 
besluta att Lomma kommun fortsättningsvis ska sälja fribyggartomter till 
högstbjudande på den öppna marknaden, men med ett beslutat lägsta pris. När så 
bedöms lämpligt ska kommunen kunna ta hjälp av mäklare för att genomföra 
försäljningen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-12-02 från exploateringsavdelningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun ska fortsättningsvis sälja fribyggartomter till högstbjudande på 

den öppna marknaden, men med ett beslutat lägsta pris. När så bedöms lämpligt 
ska kommunen kunna ta hjälp av mäklare för att genomföra försäljningen. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 4   KS KF/2020:7 - 214 
 
 

Förslag till beslut om planuppdrag avseende detaljplan för del av 
Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (del av Bjärred centrum) 

 
 

Ärendebeskrivning 
En förfrågan om planläggning har kommit in från Midroc om att planlägga del av 
Bjärred 20:2 m.fl. för att pröva möjligheten att ändra gällande detaljplan så att förråd 
kan byggas till de radhus som är tänkta att byggas på platsen.  
 
Gällande detaljplan DP 19/01 för del av Bjärred 12:1 m.fl. som vann laga kraft  
2019-05-17 anger markanvändningen bostad. Marken där förråden är tänkta att 
placeras är punktprickade i planen, vilket betyder att den inte får bebyggas. Planen har 
en genomförandetid till 2024-01-31.  
 
Då detaljplanen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är 
förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande sker  
planprövningen med standardförfarande (5 kap 7§ PBL). En miljöbedömning och 
framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig. 
 
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-01-16 att det är möjligt för 
samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om 
förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Det kan till 
exempel handla om fall där planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en 
mycket liten och tydlig samrådskrets som berörs. Godkännandet ska göras aktivt av 
samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar 
efter godkännandet. Planprocessen sker med standardförfarande med förhoppning 
om att kunna begränsa förfarandet så att granskning inte behöver genomföras. 
 
Planeringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta uppdra åt 
planeringsavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun samt att teckna plankostnadsavtal med sökanden. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg en redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-16 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga: Planområde med ungefärlig avgränsning 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att upprätta förslag till 

detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun samt att teckna 
plankostnadsavtal med sökanden. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 5   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information från ordföranden 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande Robert Wenglén en redogörelse 
avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 6   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information om externa inbjudningar 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande Robert Wenglén (M) och 
kommundirektör Katarina Pelin en redogörelse avseende externa inbjudningar. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 7   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information från kommundirektören 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


