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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-05-20   

Paragrafer §94-§95   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-06-03 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-06-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 94   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. 
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Ekonomichef Marcus Nilsson konstaterar i skrivelse 2020-05-19 att det i handlingarna 
från tekniska nämnden och förvaltningen inte framgår 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. 
 
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 
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verksamhetsmässiga innehållet i fastigheten, så 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 
enligt ekonomichefen finansieras genom ökad upplåning. 
 
Beslutsunderlag 
‒ 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 kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera 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 kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avbryta projektet och att 
kommunen åter ska försöka sälja fastigheten. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
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. 
 

______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 95   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.  
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Vid tekniska nämndens behandling av ärendet, 2020-05-04 § 29, framgår det att 
fördyrningen bland annat beror på markens förutsättningar, bland annat måste plintar 
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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ 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) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera 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 kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avbryta projektet. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens 
begäran om ytterligare 2,4 mnkr för utförande av etapp 2, samt att 
kommunfullmäktige ska besluta avbryta projektet tillsvidare. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
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) och Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga A och B. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 


