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Reservation i Ärende Om och Nybyggnation av kök, skolmatsal, 
slöjdsal vid Löddesnässkolan 
I kallelsen till mötet den 190415 framgick att anbud inkommit i pågående upphandling för 
renovering och tillbyggnad av Löddesnässkolan. Anbuden ligger över den budget som avsatts för 
projektet. TNAU ville att TN tar ställning till att rekommendera KS att avbryta upphandlingen. 
Under mötet mötet presenterades ärendet med tillhörande frågestund.


Jag reserverar mig mot TNs rekommendation att senarelägga ombyggnaden av Löddesnässkolan 
i huvudsak på grund av bristande beslutsunderlag. Specifikt ställer jag mig kritisk till att: 


• möteskallelsen saknade relevant information och begränsad tid fanns att inhämta detta.


• informationen under mötet inte gav svar på mina frågor rörande:


• om förvaltningen utrett möjligheten att i förnyad upphandling ändra omfattning, 
upphandlingsform, genomförandetid samt kommunens delaktighet för att försöka skapa 
attraktivt projekt och reducera investeringen. 


• analys av om ursprunglig investeringskalkyl/kvm pris stämmer.


• beslutet basseras på investeringskalkyl, förfrågningsunderlag samt beräknat pris / kvm som 
tekniska nämnden inte fått möjlighet att inför beslutet ta del av. 


• det i underlaget saknades konsekvensanalys från förvaltningen gällande möjlighet /
resurskapacitet att driva projektet om det senareläggs som föreslagit


• beslutet baseras på spekulation gällande avmattning i rådande högkonjunktur utan en  
uppskattning av hur mycket anbudspriset kan förväntas reduceras. 


• i underlaget till KS saknas en uppdaterad ursprungskalkyl för en senareläggning till 2022-23 , 
t.ex inflation och ny upphandling.


Beslutet och ärendet har betydande karaktär för elever, lärare, föräldrar, rektorer och kökspersonal 
gällande trivsel, arbetsmiljö etc. Inför beslutet och i underlaget finns ingen konsekvensanalys 
gjord av BUN som visar påverkan av en senareläggning av projektet. Under mötet informerades 
om att KS kommer att ta in denna information inför sitt beslut. 


Vi delar Lomma kommuns mål att god ekonomisk hushållning ska råda. Vi hoppas därför att KS/
KF tar ställning till om projektet kan avbrytas eller är av ”måstekaraktär” och därmed ska tillföras 
utökad budgetram.
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Andreas Svensson 

Fokus Bjärreds representant i Tekniska Nämnden
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