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4 Delårsrapport för kommunövergripande verksamhet 2017 
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6 Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa 
investeringsprojekt 

7 Angående begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk 
Vinstorpsvägen 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04. Kompletterande 
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Lomma 2017-09-28 
 
Välkommen! 
 
Ordföranden 
 
 
Gruppmöten 
Moderata samlingspartiets grupp träffas kl. 17.30 
Borgerliga gruppen träffas kl. 18.15 
Liberalernas grupp träffas kl. 17.30 
Socialdemokratiska gruppen träffas kl. 17.30 
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Meddelanden och delegationsbeslut KS 2017-10-04 

Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 20/17 Yttrande över detaljplan för Stanstorp 1:6 m.fl., Staffanstorps kommun

Dnr KS/KF 2017:208.214
nr 21/17 Uppdrag åt ombud inför förestående extra förbundsstämma i Öresunds 

vattenvårdsförbund  
Dnr KS/KF 2017:147.042

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 131-137/17Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
              styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 138/17 Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling

Dnr KS/KF 2017:281.009
nr 139/17        Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
              styrelser och beslut om överlämnande för handläggning

Delegationsbeslut fattat av delegat vid samhällsbyggnadsförvaltningen
nr 3/17 Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, Fjelie 2:10

Dnr KS/KF 2017:275.060
             
Protokoll från sammanträde 2017-09-13 och 2017-09-20 med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokoll från sammanträde 2017-09-13 med planledningsgruppen.

Föreligger förteckning över meddelanden:

Protokoll från sammanträde 2017-09-07 med kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-09-27
Kansliavdelningen
Vår referens: Ingrid Grönkvist
Direkttel: /RedigerareTelefon/
E-post: ingrid.gronkvist@lomma.se
Diarienr: /Ärendebeteckning/
Er referens:
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Ingrid Grönkvist 
Assistent
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-27 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KS AU § 181   KS KF/2017:283 - 042 
 
 

Delårsrapport för Lomma kommun 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delårsrapport för Lomma kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Delårsrapport för Lomma kommun, januari-augusti 2017 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
redovisningschef Kristian Fridqvist en redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger med godkännande delårsrapport för Lomma kommun 

januari-augusti 2017 till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk 
Vinstorpsvägen 
 
Bakgrund och kronologi 

I samband med förberedandet av stationsområdet i Lomma för persontrafik, samt genomförande av 

ett nytt kollektivtrafikstråk på Vinstorpsvägen, byggs en planskild korsning mellan Lommabanan och 

Vinstorpsvägen. Projektet formulerades för första gången i april 2013, då kommunen även ansökte 

om statsbidrag (numera statlig medfinansiering), till en uppskattad totalkostnad om cirka 44 000 tkr. 

Statsbidrag beviljades med 50 % av totalkostnaden, det vill säga 22 000 tkr. I september 2014 

träffade kommunen och Trafikverket (nedan TRV) ett genomförandeavtal med syfte att reglera 

parternas ansvar och åtaganden.  

 

Projektet består av två delar; dels åtgärder i den statliga infrastrukturen, dels åtgärder i den 

kommunala infrastrukturen. Enligt ingånget genomförandeavtal ansvarar kommunen och TRV för 

sina respektive delar. För att säkerställa ett kvalitativt högt genomförande av hela projektet föreslogs 

och beslutades att TRV, som har stor erfarenhet av liknande projekt, skulle stå som projektansvarig 

för samtliga delar av projektet. 

 

Det har vidare varit angeläget för samtliga parter/intressenter i projektet (TRV, Region Skåne och 

kommunen) att projektet genomförs inom beslutad tidsplan. Av den anledningen har det varit en 

stor tidspress i projektet, framförallt fram till lanseringen av järnvägsbron. Tidspressen har inneburit 

krav på snabba beslut och ställningstaganden. 

 

I början av 2016 gav kommunen TRV i uppdrag att upphandla projektet för utförande av 

utomstående entreprenör. Vid anbudsöppningen visade det sig att den prognostiserade totalutgiften 

översteg den av kommunfullmäktige beslutade totalutgiften för projektet. För projektet fanns 

ursprungligen en beslutad totalbudget på 46 800 tkr. Ny prognostiserad totalutgift beräknades nu till 

60 800 tkr. Med anledning av den ökade totalutgiften begärde tekniska nämnden, av 

kommunfullmäktige, en utökad projektram med 14 000 tkr. Fullmäktige beslutade den 9 juni 2016 att 

godkänna den utökade totalutgiften. I beslutet har kommunfullmäktige förutsatt att den utökade 

totalutgiften till 50 % skulle kunna finansieras av statlig medfinansiering. Detta baserades på att TRV, 

innan tilldelningen i upphandlingen, angavs ha godkänt sin andel av de ökade utgifterna. I efterhand 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  2017-09-17 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Vår referens: Tommy Samuelsson  Till tekniska nämnden 
Direkttel: 0733-411092        inför mötet den 25 september 2017 

                 E-post: tommy.samuelsson@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  
  
  

mailto:tommy.samuelsson@lomma.se
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har dock TRV i angett att detta godkännande inte har inneburit något motsvarande ekonomiskt 

förpliktande.  

 

Inledningen av hösten 2016, strax efter att arbetet med planskildheten påbörjats, angav TRV att det 

förelåg stora brister i det förfrågningsunderlag som utgjorde grund för upphandlingen. Bland annat 

bedömdes mängden jordmassor kraftigt underskattade men också att VA-ledningarna varit 

felangivna avseende djup och läge. Dessutom har det visat sig att det förekom tidigare okända 

markföroreningar och VA-ledningar i området. Mot denna bakgrund bedömde TRV att 

totalkostnaden för projektet skulle öka samt att ersättningsmodellen som hittills gällt mellan TRV och 

anlitad entreprenör skulle behöva ändras från fast pris till löpande räkning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen såg i detta läge ingen möjlighet att ifrågasätta TRV’s 

ställningstagande, utan accepterade övergången till löpande räkning. TRV skulle i mitten av 

december 2016 återkomma med information till kommunen om ett beslutat riktpris för projektet. 

Något riktpris har dock ännu inte presenterats av TRV.  

  

I början på 2017 redovisade TRV muntligen en uppskattad kostnadsökning med cirka 10 000 tkr, det 

vill säga en totalkostnad om cirka 70 000 tkr. TRV kunde vid detta tillfälle inte sägas ha redovisat 

anledningar till de exakta kostnadsökningarna på ett nöjaktigt sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

framförde till TRV att det skulle krävas en tydlig redovisning av anledningar till kostnadsökningarna 

inklusive slutkostnadsprognos, för att kunna presentera ett förslag till nytt politiskt beslut om utökad 

totalutgift. I 2016 års bokslut bedömde tekniska nämnden att totalutgiften kunde komma uppgå till 

cirka 71 000 tkr.  

 

Under våren 2017 återkom TRV med ny prognos som visade på ytterligare avsevärda 

kostnadsökningar. Totalkostnaden bedömdes nu av TRV kunna uppgå till cirka 100 000 tkr.   

 

Med anledning av de aviserade kostnadsökningarna och de påföljande diskussionerna mellan 

parterna har samhällsbyggnadsförvaltningen, med stöd av externa specialister, påbörjat en noggrann 

genomgång av dokument, beslut och parternas ageranden i projektet. I bifogade promemoria 

redovisas resultatet av denna utredning. För samhällsbyggnadsförvaltningen återstår att fortsätta 

utreda konsulternas ansvar för det bristfälliga förfrågningsunderlaget och granska projektets 

kostnadsökningar jämte ansvarsfördelningen mellan inblandade parter.  

 

Sammanfattning - problem och vidtagna åtgärder 

 

• Totalutgiften vid tillfället för upphandling och KF’s beslut i juni 2016. KF-beslutet grundades 

på kommunens genom dess samhällsbyggnadsförvaltning uppfattning om hur ansvaret för 

den utökade totalutgiften skulle fördelas mellan parterna. (Utökningen från 46 800 tkr till 

60 800 tkr). Det står nu klart att kommun och TRV har uppfattat varandra olika i detta 

avseende. Denna uppfattning har inte kunnat jämkas. 

 

• Förfrågningsunderlagets brister. Förfrågningsunderlaget har tagits fram av kommunens 

konsulter och har granskats gemensamt av kommunen och TRV. Med anledning av bristerna i 

förfrågningsunderlaget har kommunen genom samhällsbyggnadsförvaltningen anmält krav 

på skadeståndsersättning av konsulterna. Utredning pågår. 
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• Ändrad ersättningsform i entreprenadavtalet.  TRV angav till kommunen att ett riktpris för 

utförandet skulle presenteras i mitten av december 2016. Detta har till dags dato ännu inte 

gjorts. Detta innebär försämrade incitament för entreprenören att hålla nere kostnaderna i 

projektet.  

 

Att ersättningsformen ändras från fast pris till löpande räkning innebär att riskerna i 

utförandet väsentligen flyttas från entreprenör till beställare. Den viktigaste slutsatsen av 

detta att kommunen för att kunna fullgöra sitt betalningsansvar enligt avtalet med TRV 

måste ställa ett ovillkorligt krav på tillräcklig dokumentation av kostnaderna. 

 
Utökad totalutgift 

Oavsett de åtgärder som vidtagits och det utredningsarbete som fortsätter, bedömer 

samhällsbyggnadsförvaltningen att politiskt beslut om utökad totalutgift blir nödvändigt. I annat fall 

finns risk att TRV avbryter entreprenaden och arbetet upphör. Skadeståndskrav kan inte uteslutas. 

 

Skulle arbetena avbrytas och de åtgärder som beviljats statlig medfinansiering inte bli av, eller bli 

utförda i annan omfattning, finns det även en risk att den statliga medfinansieringen inte blir slutligt 

fastställd.  

 

Det bör slutligen upprepas att det är viktigt att de kostnader som nu görs gällande granskas enligt de 

principer som gäller för entreprenad som utförs på löpande räkning så att TRV och i förlängningen 

Lomma kommun endast erlägger ersättning för de kostnader som man är skyldig att ersätta.  

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 

 

• föreslå tekniska nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad totalutgift för 

KF-projekt 1320 ”Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen” med 42 300 tkr enligt bilaga. 

 

 

 

Tommy Samuelsson     

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Bilaga 1: Promemoria Moll Wendén ”Planskildhet Vinstorpsvägen – Lommabanan” 

Bilaga 2: Uppställning av utgifter och inkomster 



 

 

Moll Wendén Advokatbyrå AB 
Stortorget 8 / SE-211 34 Malmö / Sweden 
Phone +46 40 665 65 00 / Fax +46 40 97 19 17 

Reg. No. 556648-7939 
www.mollwenden.se 
info@mollwenden.se 

 

Promemoria 

Till Lomma kommun 
Från Advokat Elisabeth André och jur. kand. Zara Hellmark, Moll Wendén Advokatbyrå 
Ärende Planskildhet Vinstorpsvägen - Lommabanan 
Datum 18 september 2017 

  

Uppdraget  

Som en del av en totallösning för kollektivtrafik genom Lomma tätort har påbörjats en planskild korsning 
mellan Vinstorpsvägen och Lommabanan (”Projektet”). Under Projektets utförande har aviserats att 
kostnaderna för Projektet vida kommer att överstiga den kostnad som ursprungligen beräknades. Moll 
Wendén Advokatbyrå har nu fått i uppdrag att åt Lomma kommun (nedan även ”Kommunen”) upprätta 
en promemoria att utgöra en del av beslutsunderlaget som presenteras för den tekniska nämnden och 
kommunfullmäktige inför beslut om en eventuell utökad finansiering av Projektet. 

1 Sammanfattning 

Projektet utförs av Trafikverket på uppdrag av Lomma kommun. För det faktiska utförandet av arbetena 
har Skanska Sverige AB (”Skanska”) anlitats i egenskap av entreprenör. Kommunen har således ett 
avtalsförhållande med Trafikverket som i sin tur har ett avtalsförhållande med Skanska. Kommunen har 
vidare ingått avtal om projektering med konsulterna ÅF Infrastructure AB, tidigare Reinertsen Sverige 
AB (”ÅF/Reintersen”) respektive WSP som tagit fram de handlingar som legat till grund för 
upphandlingen av Skanskas entreprenad. 

Genom Kommunens avtal med Trafikverket har Kommunen åtagit sig att betala för utförandet av 
Projektet. För kostnaderna har Kommunen beviljats statlig medfinansiering med 50 % av den 
ursprungliga kostnaden för Projektet. Efter att Skanska upphandlats har dock entreprenaden väsentligt 
förändrats och kostnaderna har ökat kraftigt.  

Trafikverket har mot bakgrund av förändringarna i Projektet träffat en överenskommelse med Skanska 
om att ersättningsformen för entreprenaden ska övergå från fast pris till löpande räkning. Lomma 
kommun har på förfrågan från Trafikverket accepterat en övergång till löpande räkning med 12 % 
påslag, mot ett odefinierat riktpris som utgör grunden för en incitamentsberäkning innebärande en viss 
fördelning av ett under- eller överskott mellan parterna. Något riktpris har dock inte fastställts. Vid 
ersättningsmodellen löpande räkning gäller bland annat att entreprenören inte får orsaka beställaren 
onödiga kostnader samt att samtliga kostnader ska kunna styrkas med originalverifikationer. Löpande 
räkning får i många diskussioner en negativ klang då den allmänna uppfattningen hos beställare är att 
priset då alltid blir högre. Detta stämmer dock inte i alla fall. Regleringsformen löpande räkning ger 
beställaren många möjligheter men kräver även en hög närvaro av beställaren. Entreprenören slipper 
kalkylera med risker vilket i sin tur kan ge beställaren en billigare produkt om arbetet går som förväntat. 
Dock åligger det entreprenören att tydligt redogöra för sina kostnader. Detta görs lämpligtvis genom 
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dagboken. Den dagbok som entreprenören redovisat för utförda arbeten 2016 är ej ett fullgott underlag 
för reglering på löpande räkning. 

Betydelsen av att ersättningsmodellen för entreprenaden förändras är att det tidigare avtalade fasta 
priset samt de enhetspriser som följer av mängdförteckningarna inte längre gäller. Istället har Skanska 
rätt till ersättning för samtliga upparbetade kostnader, under förutsättningen att kostnaderna verifieras. 
Trafikverket har inte överlämnat en komplett redovisning av underlaget för kostnaderna och 
kostnadsökningarna eller närmare redovisat beslutsunderlaget för beslutet att övergå till att reglera hela 
entreprenaden på löpande räkning. Mot ovanstående bakgrund är det i dagsläget inte möjligt att 
redovisa Projektets kostnadsökningar och anledningarna till dessa. Det är inte heller möjligt att dra några 
närmare slutsatser om varför Trafikverket och Skanska ändrade ersättningsmodellen för hela 
entreprenaden till löpande räkning. Beroende på den slutliga fördelningen av ansvaret för fördyringarna 
kan dock delar av kostnaderna för Projektet komma att hamna på en annan aktör än Lomma kommun. 
Det kommer dock dröja innan klarhet kan nås i ansvarsfrågan.  

Trafikverket har meddelat att Trafikverket kommer att tvingas avbryta entreprenaden om 
kostnadsramarna för Projektet inte utökas. Mot bakgrund av att Lomma kommun ingått ett avtal om 
Projektets utförande och accepterat en ändrad ersättningsmodell måste därför möjligheterna till ökad 
finansiering utredas. Kommunen har undersökt möjligheterna att erhålla ytterligare statlig 
medfinansiering men har hittills erhållit nekande besked. 

Kommunen har vidare framställt reklamation till konsulterna och om kostnadsökningen i Projektet helt 
eller delvis beror på fel i handlingarna som konsulterna tagit fram kan det finnas en möjlighet att erhålla 
viss ersättning för den skada Kommunen lidit. En sådan process är dock utifrån dagens underlag osäker 
och tar tid varför eventuell ersättning inte kan förväntas inom den närmaste tiden.  

Om ytterligare anslag beviljas för att möjliggöra ett färdigställande av Projektet bör följande noteras. 
Med hänsyn till de stora kostnadsökningar som skett i Projektet är det av vikt att de kostnader som nu 
görs gällande granskas enligt de principer som gäller för en entreprenad som utförs på löpande räkning 
så att Trafikverket och i förlängningen Lomma kommun endast erlägger ersättning för de kostnader som 
de är skyldiga att ersätta.  

2 Bakgrundsbeskrivning 

Nedan följer en sammanfattande bakgrundsbeskrivning och kronologisk genomgång med avseende på 
parternas avtal och de beslut som tagits under Projektets gång, i den del de nu bedöms vara av relevans. 

2013-04-04 Kommunen ansöker om statlig medfinansiering avseende Projektet  

2013-10-14 Godkännande av omfattning och principutformning avseende statlig medfinansiering för 
planskildhet Vinstorpsvägen – Lommabanan i Lomma kommun 

Den 14 oktober 2013 meddelar Trafikverket godkännande av omfattning och principutformning 
avseende statlig medfinansiering för Projektet. Av beslutet framgår att åtgärden godkänns i viss 
omfattning och viss med föreslagen principutformning. Vidare framgår att kostnaden för 
medfinansieringsberättigade delar av objektet har beräknats till 43 750 000 kr, samt att bidraget 
fastställs till 50 % av ”totalkostnaden”. Om preliminär eller slutlig totalkostnad avses framgår inte av 
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ordalydelsen, det framgår dock att beslutet förutsätter att objektet kommer med/inryms i fastställd 
regional infrastrukturplan för Skåne perioden 2014-2025 inom potten för bidrag.  

2014-06-16 Sammanträdesprotokoll tekniska nämnden; förslag till genomförandeavtal för byggande av 
planskildhet Vinstorpsvägen- Lommabanan presenteras 

2014-09-22 Genomförandeavtal för byggandet av planskildhet Vintorpsvägen – Lommabanan ingås 
med Trafikverket  

Den 22 september 2014 ingår Lomma kommun och Trafikverket ett genomförandeavtal 
(”Genomförandeavtalet”) vars syfte är att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska 
åtaganden avseende åtgärderna som omfattas av Lomma kommuns ansökan om statsbidrag.  

Enligt 3 § Genomförandeavtalet har de åtgärder som omfattas av avtalet delats in i 10 punkter. Enligt 5 
§ Genomförandeavtalet ska Trafikverket ”utföra eller låta utföra” åtgärd enligt punkten 1 (järnvägsbro 
över Vinstorpsvägen), medan Lomma kommun ska ”utföra eller låta utföra” åtgärder enligt 3 § punkterna 
2–10.  

Av 5 § Genomförandeavtalet framgår att parterna ska ”samverka i en gemensam projektorganisation 
för att nå en optimal gemensam lösning vad det gäller både konstruktiva lösningar och ekonomisk 
totalkostnad för åtgärder enligt § 3.”, dvs. både de delar som Trafikverket ska utföra och de delar som 
Kommunen ska utföra.  

Enligt 7 § Genomförandeavtalet ska Trafikverkets samtliga kostnader för genomförandet av 
järnvägsbron löpande faktureras till Lomma kommun. I detta sammanhang anges att utbetalning av den 
statliga medfinansieringen beslutas årligen i Trafikverkets verksamhetsplan, varefter utbetalning av 
medel ska ske fyra gånger om året i enlighet med tillgängliga medel i verksamhetsplanen. Det kan härvid 
noteras att Genomförandeavtalet inte anger hur stor del av Projektet som ska finansieras av 
Trafikverket. Däremot framgår att beslut och förändringar av omfattning och kostnader hanteras enligt 
föreskriften VVFS 1997:379. I korthet innebär en sådan hantering följande.  

Kostnaderna i Projektet får inte öka med mer än 20 %, om så sker finns dock tre alternativ för hantering 
av kostnadsökningen; 1) objektets omfattning/principutformning ändras, 2) kommunen svarar för 
kostnaden som överstiger 20 % eller 3) objektet omprövas vid nästa planeringsomgång. De tre 
alternativen kan även kombineras. VVFS 1997:379 innehåller även en möjlighet till jämkning på grund 
av oförutsedda tilläggsarbeten.  

Vidare ska enligt § 8 i avtalet en styrgrupp bildas med representanter från avtalsparterna. Styrgruppen 
ska bland annat följa Projektet och säkerställa att Genomförandeavtalet och andra avtal följs.  

2014-10-24 Minnesanteckningar – Möte Plankorsning Vinstorpsvägen mellan Trafikverket och Lomma 
kommun 

Den 24 oktober 2014 träffas Trafikverket och Lomma kommun vid ett möte där det bland annat 
antecknas att Lomma kommun ska ta fram projekteringsunderlag, att Trafikverket ska granska 
handlingarna som Kommunen tagit fram samt att Trafikverket ska ha ansvaret för att handla upp 
entreprenaden.  
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2016-02-04 Trafikverkets Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt 
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2016 i 
Skåne län (Beslut 2016 med inriktning för åren 2017–2018) 

Trafikverket beslutar den 4 februari 2016 om ett preliminärt medfinansieringsbelopp till 50 % av ”i 
beslutet angivna totalkostnader”.  

I bilaga Verksamhetsplan anges planskildheten ha en godkänd omfattning om 43 750 kkr i 2012-10 års 
prisnivå. Vidare anges att bidraget samordnas med ”koll-bidraget” vilket medför 50 % vardera. Koll-
bidraget får förstås som den del (50 %) av den statliga medfinansieringen som Skånetrafiken står för. 
22 000 kkr anges som totalkostnad, varav 11 000 kkr för år 2018 (och som det får förstås det belopp 
som utges av Trafikverket).  

2016-02-19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Upphandling av projekt 
”Planskildhet Vinstorpsvägen, Lomma” 

Den 19 februari 2016 upprättar Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen dokumentet 
Upphandling av projekt ”Planskildhet Vinstorpsvägen, Lomma” varav framgår att Lomma kommun vill 
att Trafikverket upphandlar Projektet på de handlingar daterade den 12 februari 2016 som Kommunens 
konsulter tagit fram. Handlingarna noteras ha tagits fram i samråd med Trafikverket. Vidare anges att 
Trafikverket tillsammans med Lomma kommun ska sätta ihop en organisation som kommer att driva 
Projektet. Som det får förstås utvidgades således Trafikverkets uppdrag till att omfatta åtgärder enligt 
Genomförandeavtalet 3 § punkterna 2-10, dvs. det är därefter inte längre fråga om någon uppdelning 
av utförandet av åtgärder. Handlingen innehåller dock inte någon ytterligare reglering av kostnader för 
Projektet eller fördelningen av desamma.   

Utifrån den beskrivning vi fått av Lomma kommun avseende entreprenadens utförande har samtliga 
kostnader för utförandet av Projektet faktureras av Trafikverket till Lomma kommun varefter Lomma 
kommun har betalat fakturorna. Parterna får således anses vara överens om att det 
Genomförandeavtalet föreskriver avseende Trafikverkets kostnader för utförandet av järnvägsbron även 
gäller övriga åtgärder som Trafikverket låter utföra inom ramen för Projektet. 

2016-05-11 Trafikverkets anbudsgenomgång 

2016-05-12 E-postmeddelande från Trafikverket angående tilldelning  

Trafikverket skickar den 11 maj 2016 ett internt e-post inom Trafikverket varav framgår att Lomma 
kommun bett att Trafikverket ”skickar mail på att det är ok från vår sida att tilldela om kommunen 
uppfyller följande datum, Pengarna att de är ok med mail från kommunen 19/5 och mark och bygglov 
25-26/5.”  

Den 12 maj 2016 mottar Lomma kommun ett e-postmeddelande från Trafikverket som respons på e-
postmeddelandet av den 11 maj 2016 som nämns ovan.  Meddelandet har följande lydelse ”TRV har 
sin del av avtalet klart. Sedan tidigare har vi fått klartecken av er att handla upp på av er framtagen 
handling. Med nedanstående och tillgång till arbetsområdet så kan vi omgående tilldela entreprenör.” 

Enligt uppgift från Kommunen har e-postkorrespondensen föranletts bland annat av Kommunens 
önskan att Trafikverket bekräftar att de godkänner sin andel av de ökade kostnaderna i Projektet. 
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Beskedet har därför enligt uppgift tolkats som att Trafikverket åtar sig att stå för hälften av 
kostnadsökningen.  

2016-05-18 Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 
1320 Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen 

Den 18 maj 2016 antecknas i kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll att Projektet har fördyrats med 
30 % (en fördyring om 14 mkr) och att ny prognostiserad totalutgift är 60,8 mkr. Det antecknas att 
”Trafikverket har godkänt sin andel av de ökade investeringsutgifterna, vilka uppgår till 7 mnkr.”  

2016-05-19 E-postmeddelande från Lomma kommun till Trafikverket  

Den 19 maj 2016 meddelar Lomma kommun per e-post till Trafikverket, bland annat att det är ”grönt 
med ekonomin”.  

2016-06-09 Kommunfullmäktiges Beviljande av tilläggsanslag för tekniska nämnden och godkännande 
av utökad totalutgift för KF-projekt, Kollektivtrafikstråk, Vinstorpsvägen  

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 14 mkr för Projektet, ny totalutgift för Projektet fastställs 
till 60,8 mkr och det konstateras att Kommunens ökade investeringsutgift på 14 mkr delvis finansieras 
genom statlig medfinansiering om 7 mkr.  

2016-06-10 Trafikverket och Skanska ingår entreprenadkontrakt för utförande av Vinstorpsvägen 
planskildhet inom Lomma kommun.  

Skanska är den entreprenör som lämnat lägst anbud i upphandlingen av entreprenaden. Den 10 juni 
2016 ingår Trafikverket och Skanska entreprenadkontrakt för utförande av Vinstorpsvägen planskildhet 
inom Lomma kommun (”Entreprenadkontraktet”). Kontraktssumman uppgår enligt § 6.1 i 
Entreprenadkontraktet till ett fast pris om 56 607 000 kr. I förteckningen över kontraktshandlingar ingår 
prissatta mängdförteckningar vilka det av Skanska lämnade anbudet ska vara baserat på. En 
mängdförteckning är en förteckning över de arbeten som ingår i en entreprenad och i en prissatt 
mängdförteckning har varje enhet arbete prissatts för sig så att förändringar (en ökad eller minskad 
mängd av ett visst arbete) kan regleras med beaktande av omfattningen på de avgående eller 
tillkommande mängderna och det för arbetet angivna à-priset.  

2016-09-16 E-postmeddelande från Trafikverket till Lomma kommun angående bristfälliga handlingar 
m.m. 

Den 16 september 2016 meddelar Trafikverket Lomma kommun per e-post att bygghandling som 
Kommunen tagit fram är mycket bristfällig och att Trafikverket inte fått tillgång till arbetsområdet som 
Kommunen ansvarar för. Trafikverket uppger vidare att Trafikverket är tvunget att föreslå Skanska att 
ersättningsmodellen för entreprenaden ändras från fast pris till löpande räkning då enhetsvärden i 
mängdförteckningen inte går att följa. Trafikverket ber Kommunen omgående framställa en reklamation 
till konsulterna som tagit fram de aktuella handlingarna.  

2016-10-06 Lomma kommun reklamerar fel i utförda handlingar till konsulterna WSP och ÅF, tidigare 
Reinertsen   

Lomma kommun reklamerar den 6 oktober 2016 den av ÅF/Reinertsen respektive WSP utförda 
projekteringen och framför krav på skadestånd med belopp som anges senare.  
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2016-10-27 E-postmeddelande från Lomma kommun till Trafikverket med bekräftelse av ny ekonomisk 
modell gällande Vinstorpsvägen  

Den 24 oktober 2017 upprättar Trafikverket och Skanska ett förslag på överenskommelse om en ändrad 
ekonomisk modell avseende Projektet. Den 27 oktober 2016 kontaktar Trafikverket Lomma kommun 
med en begäran om att Lomma kommun bekräftar att parterna är överens om den ekonomiska modell 
som föreslås. Den ekonomiska modell som föreslås är ersättning på löpande räkning mot ett riktpris. 
Enligt e-postmeddelandet ska Trafikverket och Skanska ta fram ett riktpris i december 2016.  

Lomma kommun har samma dag bekräftat överenskommelsen.  

2016-11-08 Samhällsbyggnadsförvaltningen (Lomma kommun) ansöker om statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikåtgärder respektive trafiksäkerhet- och miljöåtgärder åren 2017-2019 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ger in ansökan om statlig medfinansiering för Projektet med en 
totalutgift om 60,8 mkr.  

2016-11-11 och 2016-11-23 Trafikverket och Skanska undertecknar överenskommelse om ny 
ekonomisk modell gällande Vinstorpsvägen. 

I november 2016 har Trafikverket och Skanska, efter inbjudan från Trafikverket, ingått en 
överenskommelse enligt vilken ersättning ska utgå på löpande räkning med 12 % påslag, mot ett riktpris 
som utgör grunden för en incitamentsberäkning innebärande en viss fördelning av ett under- eller 
överskott mellan parterna.  Trafikverket och Skanska konstaterar dock att det inte är möjligt att ta fram 
en riktkostnad utan att målsättningen är att arbetet med att ta fram riktkostnad ska vara färdigt i 
december. Som exempel på riktpris (riktkostnad inkl. påslag) anges i överenskommelsen 75 000 000 
kr. Något slutligt riktpris presenterades dock inte i enlighet med överenskommelsen.  

Betydelsen av att ersättningsmodellen för entreprenaden förändras är att det tidigare avtalade fasta 
priset samt de enhetspriser som följer av mängdförteckningarna inte längre gäller. Istället har Skanska 
rätt till ersättning för upparbetade kostnader, under förutsättningen att kostnaderna verifieras. Enligt 
Entreprenadkontraktet gäller AB 04 - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader mellan Trafikverket och Skanska. Bestämmelserna reglerar 
ersättningsmodellen och anger bland annat att entreprenören (Skanska) inte får orsaka beställaren 
(Trafikverket) onödiga kostnader samt att samtliga kostnader ska kunna styrkas med 
originalverifikationer.  

2017-01-23 Trafikverkets meddelar Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder 
samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2017 
i Skåne län (Beslut 2017 med inriktning för år 2018) 

Trafikverket meddelar ingen förändring av tidigare angiven totalkostnad om 22 mkr.  

2017-06-14 Styrgruppsmöte med representanter från Trafikverket och Lomma kommun 

Vid möte den 14 juni 2017 meddelar Trafikverket att prognosen för slutkostnaden är 99 645 000 kr, 
vilket dock omfattar fler åtgärder än det ursprungliga Genomförandeavtalet mellan parterna. Kostnader 
för åtgärder enligt det ursprungliga avtalet mellan Trafikverket och Lomma kommun uppskattas till 
86 445 000 kr. 
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Trafikverket meddelar vidare att om kostnadsramarna inte utökas kommer Trafikverket att tvingas 
avbryta entreprenaden eftersom det inte finns täckning för kostnaderna. 

2017-06-29 E-postmeddelande från Trafikverket angående den statliga medfinansieringen 

Den 29 juni 2017 lämnar Trafikverket besked om att delutbetalning om 5,5 mkr av beviljade medel kan 
utbetalas samt att Trafikverket kan godkänna 10 % över det belopp som angivits i principgodkännandet 
om det finns utrymme i den regionala planen. Vidare anges att Trafikverkets uppfattning är att det 
därutöver inte finns utrymme för ytterligare statlig medfinansiering.  

3 Ökad medfinansiering 

Trafikverket har meddelat beslut om godkännande av omfattning och principutformning avseende statlig 
medfinansiering för Projektet. Trafikverket har vidare meddelat att den statliga medfinansieringen 
uppgår till 50 % av totalkostnaden, vilket fastställts till totalt 22 mkr.  Nedan beskrivs de formella 
möjligheterna till ökad medfinansiering från annan part samt i vilken mån möjligheterna övervägts och 
uttömts.  

3.1 Bakgrund  

För att möjliggöra Projektets utförande har Lomma kommun ansökt om medel utifrån. Medfinansiering 
och statlig medfinansiering, tidigare statsbidrag, är två olika finansieringsformer och fastslås genom 
förhandlade medfinansieringsavtal med Trafikverket respektive beslut om statlig medfinansiering av 
Trafikverket. Statlig medfinansiering kan beviljas till en annan part (dvs. annan än staten) för åtgärder 
på partens anläggning. När intressenter bidrar till finansieringen av statlig transportinfrastruktur med 
egna medel så utgör det medfinansiering. Vilken finansieringsform som är aktuell för ett visst projekt 
beror därför i grunden på vems anläggning som berörs. Förenklat kan sägas att i projekt som finansieras 
av flera parter så är det anläggningsägaren, och därmed oftast bidragstagaren, som står risken för 
fördyringar i projektet, med undantag för de fall där medfinansieringsavtal ingåtts med en annan 
innebörd (t.ex. att parterna delar på kostnadsökningar eller där ansvaret åläggs den andra parten). Vid 
statlig medfinansiering är det således Lomma kommun, bidragstagaren, som ”äger” Projektet och står 
det totala ansvaret för kostnaden med avdrag för det bidrag som erhålls från staten (vars omfattning 
framgår av Trafikverkets beslut). 

Den 11 april 2013 ansökte Lomma Kommun om statlig medfinansiering, av planskildheten på 
Vinstorpsvägen. Finansiering söktes således uttryckligen som statlig medfinansiering till vissa 
kollektivtrafikanläggningar vilket regleras i förordning (2009:237). Vi har inte tagit del av eventuellt 
underlag eller utredning som låg till grund för beslutet att ansöka om statlig medfinansiering. Om den 
alternativa finansieringsformen medfinansiering hade varit möjlig avseende järnvägsbron, vilken enligt 
parternas avtal ägs av Trafikverket, samt vad resultatet av ett sådant avtal hade blivit är, mot bakgrund 
av att medfinansieringsavtal är föremål för förhandling, inte möjligt att uttala sig om.  

Den 14 oktober 2013 meddelade Trafikverket ett godkännande av omfattning och principutformning 
avseende statlig medfinansiering för Projektet. Av beslutet framgår bland annat att kostnaden för 
medfinansieringsberättigade delar av objektet har beräknats till 43 750 000 kr, samt att bidraget 
fastställs till 50 % av ”totalkostnaden”.  
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Inledningsvis kan således konstateras att planskildheten har hanterats som ett projekt på en kommunal 
anläggning vilket möjliggör statlig medfinansiering. Sådan har också preliminärt beviljats.  

3.2 Kostnadsökningarna  

Statlig medfinansiering innebär att staten bidrar till finansiering av åtgärder i annans anläggning i 
enlighet med vad som framgår av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering. 
Finansieringsformen innebär att staten bidrar till genomförande av regionala kollektivtrafikanläggningar 
samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar. Medel för statlig 
medfinansiering finns avsatta inom ramarna för de regionala planerna för transportinfrastruktur, de så 
kallade länsplanerna, samt inom nationell plan för transportsystemet.  

Statlig medfinansiering söks och beslutas i en bestämd ordning. Enligt förordningen om statlig 
medfinansiering får statlig medfinansiering beviljas med upp till 50 % av kostnaderna och vilka kostnader 
som ska ligga till grund för beräkningen av den statliga medfinansieringen beslutas i de enskilda fallen 
av Trafikverket. Trafikverket fastställer därefter ett preliminärt belopp för den statliga medfinansieringen. 
När det objekt som beviljats medfinansiering är färdigbyggt, beslutar Trafikverket om beloppet för den 
slutliga medfinansieringen.  

Statlig medfinansiering framgår således av Trafikverkets beslut som meddelas i enlighet med tillämpliga 
regelverk och medfinansieringen ska därför normalt inte regleras i avtal och är därför inte heller föremål 
för förhandling på det sätt som medfinansiering av statlig infrastruktur är. 

Den 22 september 2014 ingick Lomma kommun och Trafikverket Genomförandeavtalet vars uttalade 
syfte är att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden avseende åtgärderna 
som omfattas av Lomma kommuns ansökan om statsbidrag, dvs. Projektet. Det framgår att beslut och 
förändringar av omfattning och kostnader hanteras enligt föreskriften VVFS 1997:379. 

3.3 Vidtagna åtgärder 

När de första beskeden om fördyringar av Projektet kom efterfrågade enligt uppgift Lomma kommun 
besked från Trafikverket om Trafikverket godkände ”sin andel” av de ökade kostnaderna. Detta har dock 
inte tydligt dokumenterats och de svar som Trafikverket lämnade är oklara. I avsaknad av ett formellt 
beslut om utökad statlig medfinansiering får Trafikverket i nuläget anses inte ha utökad sitt åtagande på 
det sätt som antagits.  

Den 29 juni 2017 lämnar Trafikverket ett skriftligt besked om att delutbetalning om 5,5 mkr av beviljade 
medel kan utbetalas samt att Trafikverket kan godkänna 10 % över det belopp som angivits i 
principgodkännandet om det finns utrymme i den regionala planen. Vidare anges att Trafikverkets 
uppfattning är att det inte finns utrymme för ytterligare statlig medfinansiering. Trafikverkets uppfattning 
är således att det ursprungliga beslutet om statlig medfinansiering om 22 000 000 kr är det som gäller.  

Angående hanteringen av kostnadsökningen, dvs. den del av kostnaderna för de åtgärder som omfattas 
av beslutet om statlig medfinansiering som överstiger de ursprungligt beviljade 43 750 000 kr, så kan 
följande konstateras. Projektet har fördyrats med mer än 20 %. Den del av kostnadsökningen som 
överstiger 20 % får hanteras enligt § 20 VVFS 1997:379.  Angående den del av kostnadsökningen som 
understiger 20 % har Trafikverket uppgett att den andel av kostnadsökningen om 10 % som Trafikverket 
eventuellt skulle kunna komma att stå (dvs. hälften av 20 %) förutsätter att det finns utrymme i den 
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regionala planen samt att sådant utrymme inte finns varför ytterligare medel inte är aktuellt. Beskedet 
har som framgår ovan tidigare lämnats skriftligen per e-post men bekräftades även muntligen av 
Trafikverkets representanter på styrgruppsmöte den 15 augusti 2017.  

Lomma kommun har således utrett möjligheterna att utöka medfinansieringen enligt regleringen i VVFS 
1997:379 men Trafikverket har i dagsläget ställt sig avvisande till en sådan möjlighet. Lomma kommun 
har enligt uppgift för avsikt att fortsätta pröva möjligheterna att utöka finansieringen.  

Enligt uppgift från Lomma kommun är det i dag för sent att förändra Projektet varför det i dagsläget inte 
heller finns förutsättningar att ändra Projektets omfattning/principutformning för att på så sätt begränsa 
kostnaderna.  

4 Felaktiga handlingar från konsulter samt krav mot konsulterna 

Mot bakgrund av Trafikverkets besked om att de handlingar som Lomma kommun tagit fram varit 
bristfälliga har Lomma kommun den 6 oktober 2016 framställt reklamationer till ÅF/Reinertsen 
respektive WSP avseende fel i den utförda projekteringen. Kommunen har i samband därmed framfört 
krav på skadestånd med belopp som anges senare. I och med att reklamation och krav på skadestånd 
har framställts har Kommunen tillsett att fristen för att göra gällande fel inte löper ut.  

Enligt avtalen med konsulterna gäller ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet, vilket är sedvanligt i branschen. Principerna för konsulternas ansvar 
regleras huvudsakligen i de allmänna bestämmelserna. Sammanfattningsvis bör följande noteras 
angående Lomma kommuns möjlighet att erhålla ersättning från konsulterna för felaktiga handlingar.  

1. Lomma kommun ska visa att det uppstått skada (kostnader) samt att denna beror på fel i 
konsulternas handlingar. Det saknas en tydlig beskrivning av de fel som Trafikverket menar 
föreligger i handlingarna samt de kostnader som uppstått till följd därav. Det saknas även 
underlag som styrker detta påstående.  

2. Förutsatt att det kan visas att konsulterna ansvarar för skadan är respektive konsults 
sammanlagda skadeståndsskyldighet som utgångspunkt begränsad till 120 prisbasbelopp (år 
2017 motsvarar detta strax under 5,5 mkr).  

3. Vid mottagande av krav kopplas normalt konsulternas försäkringsbolag in, vilket vanligen 
medför invändningar mot kravet och därmed vad som riskerar att bli en utdragen process. Detta 
innebär dels att kravet bör vara väl underbyggt, dels att processen riskerar att ta tid.  

Utifrån det underlag som är tillgängligt idag är det inte möjligt att bedöma möjligheten till rättslig 
framgång med kraven mot konsulterna. En sådan bedömning kräver ytterligare utredning samt 
kompletterande information från Trafikverket. Reklamation har dock skett och nästa steg, när en 
eventuell skada är konstaterad, är att framställa ett preciserat anspråk på ersättning. Vår erfarenhet är 
att det tar längre tid innan ett sådant ärende är avgjort och eventuell ersättning erhålls.  

5 Närmare beskrivning av Projektets utförande   

Fördyringar inträffar ofta i entreprenader och kan då bero på allt från tillkommande beställda arbeten till 
kostnader för att komma till rätta med oförutsedda händelser eller fel som beställaren eller någon annan 
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ansvarar för. För att bedöma vad som orsakat förändringarna i Projektet krävs därför en komplett 
kartläggning och genomgång av de fördyringar som skett i Projektet. I och med att Lomma kommun 
tidigare saknat fullständig insyn i entreprenaden föreligger nu ett behov av en genomgång av 
densamma. För detta ändamål har Kommunen anlitat Per Stagler, Stagler Konsult AB och Tobias 
Axelsson, Axtocon AB, och bett dem granska det underlag Trafikverket på Kommunens begäran 
tillhandahållit Kommunen.  

Per Stagler och Tobias Axelsson har mot denna bakgrund gått igenom förfrågningsunderlaget för 
entreprenaden, Entreprenadkontraktet, protokoll från byggmöten med tillhörande bilagor samt Skanskas 
byggdagbok.  

Per Stagler och Tobias Axelsson har konstaterat följande. En genomgång av förfrågningsunderlaget 
skapar en relativt bra bild av den entreprenad som projektörerna sett framför sig, dvs. den entreprenad 
som upphandlats. Likaså ger byggdagboken en god bild om vad som faktiskt har utförts. En jämförelse 
dessa handlingar emellan ger vid handen att det är mycket som fått utföras på annat vis än vad som 
beskrivits genom förfrågningsunderlaget. Företrädesvis är det VA-systemet som orsakat problem i 
entreprenaden.  

Frågan är då om detta varit grund för att helt ställa om entreprenaden till att regleras genom löpande 
räkning. Av den dokumentation som gåtts genom kan det inte utläsas att Skanska sagt upp några á-
priser i mängdförteckningen, dock har man aviserat om hinder. I det e-postmeddelande som Trafikverket 
skickar till Lomma Kommun den 16 september 2016 står att läsa att Trafikverket tvingas föreslå för 
Skanska att gå över i en form av löpande räkning då de enhetsvärden som finns i mängdförteckningen 
inte går att följa. Genom att gå genom mängdförteckningen för mark kan det utläsas en stor mängd 
arbeten som, trots svårigheter med VA-systemet, borde kunnat utföras på samma grunder som priset i 
mängdförteckningen. Hade en prissatt mängdförteckning gåtts genom kunde denna del preciseras med 
ett cirka belopp.  

Löpande räkning får i många diskussioner en negativ klang då den allmänna uppfattningen hos 
beställare är att priset då alltid blir högre. Detta stämmer dock inte i alla fall. Regleringsformen löpande 
räkning ger beställaren många möjligheter men kräver även en hög närvaro av beställaren. 
Entreprenören slipper kalkylera med risker vilket i sin tur kan ge beställaren en billigare produkt om 
arbetet går som förväntat. Dock åligger det entreprenören att tydligt redogöra för sina kostnader. Detta 
görs lämpligtvis genom dagboken. Den dagbok som entreprenören redovisat för utförda arbeten 2016 
är ej ett fullgott underlag för reglering på löpande räkning. 

Trafikverket har, trots Kommunens begäran därom, inte överlämnat en komplett redovisning av 
underlaget för kostnaderna och kostnadsökningarna eller närmare redovisat beslutsunderlaget för 
beslutet att övergå till att reglera hela entreprenaden på löpande räkning.  

Mot ovanstående bakgrund är det i dagsläget inte möjligt att redovisa Projektets kostnadsökningar och 
anledningarna till dessa. Det är inte heller möjligt att dra några närmare slutsatser om varför Trafikverket 
och Skanska ändrade ersättningsmodellen för hela entreprenaden till löpande räkning.  
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6 Konsekvenserna av att inte utöka kostnadsramen för Projektet  

Inledningsvis bör understrykas att entreprenaden varit föremål för omfattande förändringar och 
kostnadsökningar, samt att det ännu inte är klarlagt vilken eller vilka aktörer som ansvarar för dessa. 
Beroende på den slutliga fördelningen av ansvaret för fördyringarna kan således delar av kostnaderna 
komma att hamna på en annan aktör än Lomma kommun. Det kommer dock dröja innan klarhet kan 
nås i ansvarsfrågan. Den bild vi har av ansvarsfördelningen idag är baserad på underlag som 
Kommunen erhållit från Trafikverket. Den här bilden kan komma att förändras om Lomma kommun 
beslutar att utreda ansvarsförhållandena ytterligare och vi då får ta del av ytterligare underlag och 
information genom djupintervjuer med Trafikverket, Skanska, Lomma kommun och konsulterna. Mot 
bakgrund av det vi vet idag är vår bedömning att konsekvensen av att inte utöka Kommunens anslag till 
Projektet följande.  

Trafikverket har meddelat att under förutsättning att kostnadsramarna för Projektet inte utökas kommer 
Trafikverket att tvingas avbryta entreprenaden. Anledningen har uppgetts vara att Trafikverket inte har 
mandat att slutföra Projektet under sådana förutsättningar eftersom det då saknas täckning för 
kostnaderna. 

Trafikverket är beställare av entreprenaden som Skanska utför och kan således rent formellt besluta att 
avbryta entreprenaden i förhållande till Skanska. Oavsett om Trafikverket ”pausar” entreprenaden, 
avbeställer återstående arbeten eller häver avtalet med Skanska bör Trafikverket dock bli 
ersättningsskyldigt gentemot Skanska.  Trafikverket har även ett åtagande gentemot Lomma kommun 
att utföra entreprenaden. Lomma kommun har en korresponderande skyldighet att ersätta Trafikverket 
för verkets kostnader för genomförandet av entreprenaden. Genomförandeavtalet och Lomma 
kommuns besked av den 19 februari 2016 om att Kommunen önskar att Trafikverket ska upphandla 
entreprenaden är de handlingar som i första hand berör uppdraget mellan Lomma kommun och 
Trafikverket, och det är i huvudsak Genomförandeavtalet som reglerar formen för avtalsrelationen. 
Utgångspunkten är att avtal ska hållas och avtalet saknar reglering kring oförutsedda händelser, 
ändrade förhållande såväl som hävning och andra påföljder vid avtalsbrott. Trafikverkets ansvar 
gentemot Lomma kommun vid ett avbrott av utförandet av Projektet får således bedömas utifrån 
omständigheterna när ett sådant avbrott sker. På motsvarande vis får Kommunens ansvar gentemot 
Trafikverket för utebliven betalning bedömas utifrån om Kommunen haft en rättsligt hållbar anledning 
att vägra betalning av utförda arbeten.  

Vid ett avbrott genom hävning av Entreprenadavtalet respektive Genomförandeavtalet upphör båda 
parters prestationsskyldighet vad avser framtida prestationer. Det ligger dock i såväl Trafikverkets som 
Kommunens intresse att entreprenaden färdigställs på ett planerat och genomtänkt sätt för att inte 
utförda arbeten ska komma till skada och/eller på annat sätt bli värdelösa samt med hänsyn till att båda 
parter riskerar att ådra sig omfattande skadeståndsskyldighet.  

När det objekt som beviljats statlig medfinansiering är färdigbyggt, beslutar Trafikverket om beloppet för 
den slutliga medfinansieringen. Om åtgärderna då inte är utförda, eller är utförda i en annan omfattning 
än vad som angetts i ansökan om statlig medfinansiering, riskerar Lomma kommun att inte få 
medfinansieringen slutligt fastställd. Det bör därför även noteras att ett förändrat utförande eller ett 
plötsligt avbrott kan komma att påverka den statliga medfinansieringen som beviljats. Ett avbrytande av 
entreprenaden är därför inte att rekommendera.  
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Om ytterligare anslag beviljas för att möjliggöra ett färdigställande av Projektet bör även följande 
noteras. Med hänsyn till de stora kostnadsökningar som skett i Projektet är det av vikt att de kostnader 
som nu görs gällande granskas enligt de principer som gäller för en entreprenad som utförs på löpande 
räkning så att Trafikverket och i förlängningen Lomma kommun endast erlägger ersättning för de 
kostnader som de är skyldiga att ersätta, samt att samtliga inblandande aktörers eventuella ansvar för 
fel och kostnadsökningar utreds och följs upp.   

_______________ 



1320 Planskildhet Vinstorpsvägen Bilaga 2

Projekt 1320/1665 Planskildhet Vinstorpsvägen

UTGIFTER

tkr

Medgiven totalutgift KF 2016-06-09 60 800

Bokförda utgifter 2017-08-21 45 560

Trafikverket, fakturerat men ej betalt 30 187

Summan av betalt och ej betalt 75 747

Prognos 2017-09-18 98 200 (1

Oförutsett 5% 4 900 (2

Ny totalutgift, MAX 103 100

Utökning av totalutgift (MAX ./. Medgivet) 42 300

INKOMSTER tkr

Medgivet/förväntat investeringsbidrag från enligt  KF 2016-06-09 30 400

Beslutat investeringsbidrag av TRV 22 000

1) Kommunens bedömning baserad på uppgifter lämnade av TRV

2)  Planskildheten (projekt 1320) byggs och uppförs under speciella förutsättningar 
(avtal med TRV) men är samtidigt en del i en större omvandling av stationsområdet 
och Vinstorpsvägen. Det betyder att andra projekt pågår i området. Delar av dessa 
projekt uppförs inom ramen för samma entreprenad som planskildheten och med de 
gränsdragningsproblem som följer av detta. Säkerhetsmarginalen om 5 % avser att ta 
hänsyn till dessa gränsdragningar och andra oklarheter i området.  
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KS AU § 187   KS KF/2016:99 - 042 
 
 

Kompensation för löneökningar 2017 samt ramförskjutning för 2018–
2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Löneöversynen 2017 för samtliga fackliga organisationer gav en genomsnittlig 
löneökning på 2,54%.  
 
De totala löneökningarna 2017 uppgår till 12 408 tkr inkl. PO. Löneökning på 
semesterlöneskulden inkl. PO uppgår till totalt 1 347 tkr för 2017.  
 
Inkomstbasbeloppet har höjts med 3,7% år 2017 vilket innebär att nämnderna föreslås 
kompenseras för kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättningar 
med sammantaget 288 tkr för 2017.  
 
Totalt har 16 594 tkr avsatts till löneökningar i budget 2017 och efter kompensation 
enligt nedanstående förslag kvarstår således 2 551 tkr. 
 
Personalchef Marie Härstedt föreslår i skrivelse 2017-09-21 att nämndernas budget för 
år 2017 utökas med totalt 14 043 tkr och att finansiering sker genom omdisponering 
från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar. Personalchefen 
föreslår vidare att nämndernas budgetramar för åren 2018–2020 utökas med 
sammantaget 1 7 229 tkr per år och att finansiering sker genom omdisponering från 
kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-09-21 från personalchefen 
‒ Bilaga: Kompensation för löneökningar 2017 och nivåhöjningar 2018–2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budget för år 2017 utökas med totalt 

14 043 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom omdisponering från 
kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar. 
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‒ Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetramar för åren 2018–2020 
utökas med sammantaget 1 7 229 tkr per år enligt bilaga och finansiering sker 
genom omdisponering från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende 
löneökningar. 

 
./.                 Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
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KS AU § 182   KS KF/2017:75 - 060 
 
 

Godkännande av samverkansavtal avseende Malmöpendeln – 

Lommabanan etapp 2 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till samverkansavtal avseende Malmöpendeln - Lomma banan etapp 2 
mellan kommunerna Kävlinge, Lomma och Malmö inom ramen för 
Sverigeförhandlingen har upprättats. Syftet med avtalet är att reglera parternas 
åtaganden för utbyggnaden av etapp 2 av Lommabanan, vilken ska möjliggöra 
halvtimmes persontrafik. Utbyggnaden av etapp 2 innebär också möjlighet till framtida 
utbyggnad av nya stationer längs banan förutom de redan beslutade stationerna 
Furulund och Lomma. Avtalet reglerar parternas ekonomiska åtaganden för 
utbyggnaden av banan, hantering av eventuella avvikelser från beräknade kostnader 
samt det så kallade bostadsåtagandet som Kävlinge kommun och Lomma kommun gör 
gentemot Malmö kommun.  
 
Den aktuella investeringen i etapp 2 beräknas till totalt 200 mnkr, varvid Region Skåne 
och berörda kommuner tillsammans tar halva kostnaden (varav Lomma kommun 17 
mnkr). Staten svarar för 100 mnkr. Den statliga investeringen är till delar villkorad av 
att berörda kommuner åtar sig att medverka till att det byggs en viss mängd bostäder. 
För Lommas del handlar det om att det ska uppföras 900 bostäder i kommunen under 
perioden från nu och fram till år 2035. Om detta inte sker kan Lomma enligt gjorda 
beräkningar få svara för ytterligare 4 till 5 mnkr av järnvägsinvesteringen. Praktiskt sett 
är det tänkt att gå till så att denna summa betalas av kommunen när investeringen 
sker, och att denna summa sedan återbetalas år 2035 om bostadsvillkoret är uppfyllt. 
 
Avtalet avser således den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan efter etapp 1. 
Lommabanans första utbyggnadsetapp finns med i dagens nationella och regionala 
transportplaner och ett medfinansieringsavtal finns mellan berörda parter. Denna 
etapp innefattar framför allt ett nytt mötesspår längs banan vid Stävie och två 
stationer för resandeutbyte i Lomma respektive Furulund. Etappen innebär att 
persontrafik kan inledas med ett tåg per timma i vardera riktningen från och med 
december 2020 (enligt nu gällande tidsplan). 
 
Den föreslagna etapp 2 inom ramen för Sverigeförhandlingen innehåller ytterligare ett 
mötesspår längs banan (vid Alnarp) och förlängning av befintligt mötesspår vid Flädie. 
Denna utbyggnad ger möjlighet till halvtimmestrafik och anläggande av nya stationer i 
Alnarp och Flädie. Etapp 2 av Lommabanan finns med i såväl den regionala 
transportinfrastrukturplanen för Skåne som den nationella 
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transportinfrastrukturplanen för perioden 2018–2029. Remissbehandling pågår just nu 
av dessa planer.  
 
Lomma kommun har tidigare behandlat frågan om Lommabanans etapp 2 och 
samverkan med Malmö kommun, Kävlinge kommun och Region Skåne. 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att godkänna en överenskommelse om 
samverkan mellan dessa fyra parter. I den fortsatta processen kommer även ett så 
kallat genomförandeavtal att behövas där Trafikverket är en av parterna. 
 
Överväganden  
Planeringschef Anders Nyquist framhåller i skrivelse 2017-09-20 att den nu föreslagna 
etapp 2 av utbyggnaden av Lommabanan är angelägen och är helt i linje med 
kommunens tidigare ställningstaganden till exempel i översiktsplanen. Etappen ger 
möjlighet att införa tåguppehåll i Alnarp och Flädie, vilket också är en del i 
kommunens långsiktiga planer.  
 
Tidigast möjliga tidpunkt för att inleda trafiken enligt etapp 2 är bedömd till år 2023. 
Förutsättningarna för detta är att erforderliga ekonomiska medel anslås från berörda 
parter och att Trafikverket hinner genomföra sin planering för utbyggnad av banan. 
Teoretiskt skulle nya stationer i Alnarp och Flädie kunna öppnas i slutet av år 2023. 
Förutsättningen för detta är att kommunen anslår medel för anläggandet av 
stationerna samt genomför den planläggning med olika utredningar som är nödvändig.  
 
Planeringschefen föreslår att Lomma kommun godkänner föreliggande förslag till 
samverkansavtal. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-09-20 från planeringschefen 
‒ Sverigeförhandlingen, Ramavtal – Storstad Malmö, Objektavtal för kollektivtrafik 

Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 
‒ Förslag till "Samverkansavtal avseende utbyggnad av Malmöpendeln –

Lommabanan etapp 2", daterat 2017-07-07 
‒ Sverigeförhandlingen, Ramavtal - Storstad Malmö, Bilaga 1 – Finansieringsplan 
‒ Sverigeförhandlingen, Ramavtal - Storstad Malmö, Bilaga 2 – Specifikation 

inklusive tidplan 
‒ Sverigeförhandlingen, Ramavtal – Storstad Malmö 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, § 50/17 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun godkänner förslag till samverkansavtal avseende Malmöpendeln, 

Lommabanan etapp 2, i enlighet med bilaga. 
 

./.                 Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Planlägeslista 2017/2018 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR
S = SAMRÅD 5 13 20 27 4 11 18 25 8 15 22 29 6 13 AU 15 22 29 5 12 26 5 12 19 26 2 4 9 23 30 7 14 21 28 4 11 18 13 20 27 3 10 17 24 30 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 AU 14 21 28 4 11 25 4 11
G = GRANSKNING 20 4 25 15 6 KS 22 26 2 23 21 18 27 17 8 29 19 10 KS 7 4 11 4
A = ANTAGANDE 7 26 16 7 KF 6 20 24 12 11 23 6 27 11 KF 5

JW 3374 DP Borgeby slott G G
JW 3393 DP Lomma C Syd Bedroth/ABC G2 G2 A A A

3379 DP Bjärred Saltsjöbad/station
JW 3400 Lomma C Nord S S G G A A A

LQ 3373 DP Björnbärsgatan
LQ 3376 DP Ljunghuset 1:1
LQ 3383 Bjärred Centrum S S G G A A A
LQ Bjärred 19:8 (Lövstedts väg) S S G G A A A
LQ Start PM Bjärred och Borgeby

PH 3316 DP Bjärred 11:7 (Högsäter) G G A A A
PH DP Bjärred 37:1 (Bojk) S S G G A A A
PH 3314 Lilla Lomma S S G G
PH Start PM Borgeby

NN 3359 Trädgårdstaden
3349 DP Önnerup 1:2

NN 3358 DP Pilängsbadet
Rev. 20b / 2017-09-14 2 0 1 8 Preliminära datum 2 0 1 9 Preliminära da

Laga kraft vunna planer
DP TP Flädie 2017-05-29



APR MAJ JUN AUG SEP OKT NOV DEC
18 25 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16

25 29 20 17 26 23 7 28 18 9
19 23 11 10 22 19 10

A A A

A A A
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KS AU § 184   KS KF/2017:269 - 231 
 
 

Motion om återskapande av kommunalt bostadsbolag i Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lars Carlén (S) har i motion, inkommen 2017-09-07, föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att utreda hur ett kommunalt bostadsbolag kan återskapas i Lomma kommun.  
 

./.                 Bilaga. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2000-09-21 § 77 beslutat att:  
 
‒ under förutsättning att Lomma kommuns behov av tillgång på hyreslägenheter 

enligt av socialnämnden fastställd plan kan tillgodoses och att samtliga aktier i 
Lomma Servicebostäder AB dessförinnan förvärvats av Lomma kommun, 
innebärande att Lomma Servicebostäder AB därefter utgör ett helägt dotterbolag 
till Lomma kommun - samtliga aktier i Lomma Fastighets AB avyttras; 

‒ att uppdra åt kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige lämna förslag till 
försäljning av aktierna i Lomma Fastighets AB, vilket skulle vara grundat på 
nedanstående: 

‒ att försäljningen inte innebär att Lomma kommun drabbas av en minskning av det 
generella statsbidraget enligt Lag om tillfällig minskning av det generella 
statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala 
bolag m.m. eller utdelning från kommunala bolag eller att kommunen drabbas av 
annan kostnad i anledning av överlåtelsen, vilken inte är ringa; 

‒ att hyresgästintressena väger tungt vid val av köpare bl.a. genom att 
representanter för hyresgästerna erbjuds att delta vid formuleringen av vilka 
bedömningsgrunder som skall finnas vid en utvärdering av anbudsgivare; 

‒ att samtliga aktier säljs till en köpare och denne kan säkerställa att bostäderna 
även framgent kommer att upplåtas med hyresrätt; samt 

‒ att köparen kan verifiera framgångsrik och seriös förvaltning grundad på 
långsiktighet samt förmåga och avsikt att positivt bidra till utvecklingen av 
bostadsmarknaden i Lomma kommun, bl.a. genom att tillföra marknaden 
ytterligare lägenheter med upplåtelse med hyresrätt och medge en god 
hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skall ägnas åt ungdomars behov. 

 
Beslutet verkställdes dock inte omedelbart beroende på att riksdagen därefter antog 
"Lag om allmännyttiga bostadsföretag" som i praktiken stoppade utförsäljning av 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-27 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

allmännyttan. Denna lag ändrades den 1 juli 2007, varefter kommunen kunde 
verkställa tidigare fattade beslut.  
 
Efter en omfattande försäljningsprocess beslutade kommunfullmäktige 2008-03-13 § 
21 bland annat att godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan Lomma kommun och Stena 
Fastigheter Syd AB avseende överlåtelse av samtliga aktier i Lomma Fastighets AB.  
Ett mycket viktigt krav var att fastigheterna även fortsättningsvis skulle upplåtas med 
hyresrätt. Vidare betonades vikten av att upplåtelseformen hyresrätt utvecklas.  
Fullmäktiges beslut ställde krav på att köparen ska ha för avsikt att positivt bidra till 
utveckling av bostadsmarknaden i Lomma kommun, bl.a. genom att tillföra 
marknaden ytterligare lägenheter som upplåtes med hyresrätt och medge god 
hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skulle ägnas ungdomars behov.  
 
Uppföljning har genomförts efter försäljningen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-09-20 från kanslichefen 
‒ Motion (S) avseende återskapande av kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun 
 
Överläggning 
Ordförande Anders Berngarn (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Kommunfullmäktige konstaterar att Lomma kommun i samband med försäljningen 

av Lomma fastighetsbolag AB ställde krav på att bostäderna även fortsättningsvis 
skulle upplåtas med hyresrätt. Vidare betonades vikten av att upplåtelseformen 
hyresrätt utvecklas. Fullmäktiges beslut ställde även krav på att köparen ska ha för 
avsikt att positivt bidra till utveckling av bostadsmarknaden i Lomma kommun, 
bl.a. genom att tillföra marknaden ytterligare lägenheter som upplåtes med 
hyresrätt och medge god hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skulle ägnas 
ungdomars behov.  

‒ Kommunfullmäktige konstaterar att Lomma kommun får anses har uppfyllt kraven 
i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

‒ Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande respektive Lisa Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla 
ordförandens yrkande. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige konstaterar att Lomma kommun i samband med försäljningen 

av Lomma fastighetsbolag AB ställde krav på att bostäderna även fortsättningsvis 
skulle upplåtas med hyresrätt. Vidare betonades vikten av att upplåtelseformen 
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hyresrätt utvecklas. Fullmäktiges beslut ställde även krav på att köparen ska ha för 
avsikt att positivt bidra till utveckling av bostadsmarknaden i Lomma kommun, 
bl.a. genom att tillföra marknaden ytterligare lägenheter som upplåtes med 
hyresrätt och medge god hyresutveckling, varvid uppmärksamhet skulle ägnas 
ungdomars behov.  

 
‒ Kommunfullmäktige konstaterar att Lomma kommun får anses har uppfyllt kraven 

i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
 

‒ Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
______________________ 
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