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§ 46
Yttrande över kommunrevisionens
granskning av spårvägsinförandet, del 4
Dnr TN 2019/0042

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att årligen
granska införandet av spårväg i syfte att bedöma om
spårvägsinförandet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt. Årets granskning har inriktats på den
ekonomiska uppföljningen, med fokus på de fördyringar som
uppkommit under 2019.
Revisionen har översänt revisionsgranskningen för yttrande och
önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med
anledning av vad som framkommit i granskningen och de
rekommendationer som lämnats.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 januari 2020.
Kommunrevisionens missivskrivelse daterad 20 november 2019.
Granskning av införandet av spårväg i Lunds kommun, del 4, daterad
20 november 2019.

Yrkanden
Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Lena Fällström
(S), Karin Svensson Smith (MP), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL)
och Cecilia Barnes (L) bifall till förvaltningens förslag till beslut med
följande tillägg:
att förvaltningens förslag till insatser under punkt 2 kompletteras
med status och riskredovisning och således lyder: att inför
projektstart överenskomma och besluta hur projektstatus,
ekonomiska prognoser, risker i projektet samt avvikelser skall
redovisas. Samt därutöver besluta om forum och frekvens på
avrapporteringen.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lars
Leonardssons (M) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-02-12

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att förvaltningens punkt 2 avseende insatser som ska genomföras
ändras till; att inför projektstart överenskomma och besluta
hur projektstatus, ekonomiska prognoser, risker i projektet
samt avvikelser skall redovisas. Samt därutöver besluta om
forum och frekvens på avrapporteringen,
att i övrigt anta tekniska förvaltningens förslag till yttrande som
sitt eget, samt
att översända yttrandet till kommunrevisionen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer
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TN 2020/0151

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2020-02-12 klockan 17.30–
21.11

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), till och med kl 21:07 § 60
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Björn Arvidsson (S), istället för Margareta Kristensson (S) från
och med kl 21:08 § 61

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Gunnar Linde (KD)
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Heléne Öhrström, administrativ chef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Pernilla von Strokirch, projektchef
Anita Wallin, exploateringschef

Justerare

Rolf Nilsson (FNL)

Paragrafer

§ 40–62

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen 24 februari 2020 kl 16:15

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Rolf Nilsson (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 40–62

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-03-18

