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 Sammanträdesdatum   
  2021-01-20  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

§ 15 Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av införandet av spårväg, del 5 
Dnr TN 2019/0042 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att    definiera den högsta beslutande instansen av de inblandade 
instanserna (tekniska nämnden, kommunstyrelsen, 
styrgrupper, arbetsgrupper och så vidare), 

  
att    alla beslut, avvikelser och risker skyndsamt rapporteras till 

överordnade instanser, 
  
att    i övrigt anta tekniska förvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget, samt 
  
att    översända yttrandet till kommunrevisionen 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har 
revisionsbyrån EY granskat införandet av spårväg. Årets revision har 
summerat de fyra tidigare granskningarna av spårvägsprojektet och 
syftet har varit att belysa vilka lärdomar som kan tas tillvara. Vidare 
har i årets revision granskats om nämnden har haft en tillräcklig 
styrning, kontroll och uppföljning av spårvägsprojektet. 

Kommunrevisionen har översänt revisionsgranskningen för yttrande 
och önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av det som framkommit i granskningen och de 
rekommendationer som lämnats. 

Yrkanden 
Magnus Liljeroth (SD) och Lars Leonardsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: 

att    definiera den högsta beslutande instansen av de inblandade 
instanserna (tekniska nämnden, kommunstyrelsen, styrgrupper, 
arbetsgrupper och så vidare), samt 

att    alla beslut, avvikelser och risker skyndsamt rapporteras till 
överordnade instanser. 

Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Magnus 
Liljeroths (SD) och Lars Leonardssons (M) tilläggsyrkande 
att definiera den högsta beslutande instansen av de inblandade 
instanserna (tekniska nämnden, kommunstyrelsen, styrgrupper, 
arbetsgrupper och så vidare), och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Magnus 
Liljeroths (SD) och Lars Leonardssons (M) tilläggsyrkande att alla 
beslut, avvikelser och risker skyndsamt rapporteras till överordnade 
instanser, och finner det vara bifallet. 

Underlag för beslut 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07 
 Kommunrevisionens missivskrivelse, 2020-10-22 
 Granskning av införandet av spårväg i Lunds kommun, del 5, 

2020-10-22 
 Kommunrevisionens granskningar, del 1-4, tekniska 

förvaltningens tjänsteskrivelser samt tekniska nämndens 
beslut 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunrevisionen 
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Tekniska nämnden 
 
Tid och plats 2021-01-20 klockan 17.30–21.47, Kristallen plan 7, Brotorget 1, 

Lund 
  
Beslutande  
Ledamöter Jan Annerstedt (FNL), ordförande 

Cecilia Barnes (L), vice ordf, närvarande via Skype 
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf, närvarande via Skype 
Lars Leonardsson (M), närvarande via Skype 
Johan Nilsson (C), närvarande via Skype 
Rolf Nilsson (FNL), närvarande via Skype 
Lena Fällström (S), närvarande via Skype 
Mikael Thunberg (S), närvarande via Skype 
Margareta Kristensson (S), närvarande via Skype 
Steingrimur Jonsson (V), närvarande via Skype 
Magnus Liljeroth (SD), närvarande via Skype 

 

  
Tjänstgörande ersättare Johnny Hulthén (S), närvarande via Skype, tjänstgörande istället 

för Margareta Kristensson (S) under § 16-28 
 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Joar Lindén (L), närvarande via Skype 
Per Jakobsson (M), närvarande via Skype 
Alexander Wallin (M), närvarande via Skype 
Ann-Christine Larsson (C), närvarande via Skype 
Gunnar Linde (KD), närvarande via Skype 
Björn Arvidsson (S), närvarande via Skype 
Shahad Lund (MP), närvarande via Skype 
Rebecca Johansson (V), närvarande via Skype 
Carl Danielsson (SD), närvarande via Skype 

  
Tjänstepersoner Anita Wallin, exploateringschef, närvarande via Skype 

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

 
 
Justerare Johan Nilsson (C) 
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Paragrafer § 5–28 
  
Tid och plats för justering Tekniska förvaltningen den 3 februari 2021 kl 15:00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Monica Gonzalez Perez 
  
  
Ordförande  
 Jan Annerstedt (FNL) 
  
  
Justerare  
 Johan Nilsson (C) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-01-20 
  
Paragrafer § 5–28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-04 Datum då anslaget tas ned 2021-02-26 
  
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund 
  
  
Underskrift  
 Monica Gonzalez Perez 
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