Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 293 Lundaförslaget - Placering av ny busshållplats
på Kobjer
Dnr TN 2020/0380

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att bejaka förslaget med att flytta hållplatsläge till Kobjervägen,
samt
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
Lundaförslaget.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) inkommer med följande protokollsanteckning:
Beklagligt att busshållplatsen på Kobjer redan flyttats/nyanlagts
innan ärendet hunnit behandlas i tekniska nämnden denna dag med
anledning av ett Lundaförslag från 2020-02-07.

Sammanfattning
Lundaförslaget föreslår placering av permanent hållplatsläge för
linje 5s nya stäckning längs Slåttervägen. Lundaförslaget förespråkar
en plats vid Slåtterbacken då nuvarande tillfälliga placering inte
anses god ur tillgänglighetssynpunkt, buller samt trafiksituation.
Tekniska förvaltningen har analyserat tre potentiella lägen i syfte att
skapa en sammanhållen hållplats som är tillgängligt och skapar en
god trafiksituation. Analysen pekar på ett läge på Kobjersvägen är
mest lämpligt utifrån uppsatta parametrar.

Yrkanden
Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Karin
Svensson Smith (MP) och Magnus Liljeroth (SD) bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Underlag för beslut



Justerare

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-17
Lundaförslag, Placering av ny busshållplats på Kobjer, 202002-07

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-10-14

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

TN 2020/0738

Tekniska nämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-14 klockan 17.30–21.37, Kristallen plan 7, Brotorget 1,
Lund
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M), närvarande via Skype
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL), närvarande via Skype
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD), närvarande via Skype

Joar Lindén (L), närvarande via Skype
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M), närvarande via Skype
Ann-Christine Larsson (C)
Gunnar Linde (KD)
Johnny Hulthén (S)
Björn Arvidsson (S), närvarande via Skype
Shahad Lund (MP), frånvarande från och med kl 20:52 till och
med kl 20:55 § 291, på grund av jäv.
Rebecca Johansson (V), närvarande via Skype
Lo Nordahl (FI), närvarande via Skype
Carl Danielsson (SD), närvarande via Skype

Tjänstepersoner

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

Övriga

Emina Ligata, administratör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

TN 2020/0738

Per Tranström, färdtjänstchef, närvarande via Skype
Justerare

Margareta Kristensson (S)

Paragrafer

§ 271–303, varav § 277–279 och 283 är omedelbart justerade

Tid och plats för justering

Tekniska förvaltningen den 28 oktober 2020 kl: 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Margareta Kristensson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

§ 271–276, 280–282 och 284–303

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-11-20

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikavdelningen

Tjänsteskrivelse
2020-06-17
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Tekniska nämnden

Fredrik Palm

Fredrik.palm@lund.se

Lundaförslag – Placering av ny busshållplats på
Kobjer
Dnr TN 2020/0380

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen besvarar ett Lundaförslag om placering av
permanent hållplatsläge för linje 5s nya stäckning längs Slåttervägen.
Lundaförslaget förespråkar en plats vid Slåtterbacken då nuvarande
tillfälliga placering inte anses god ur tillgänglighetssynpunkt, buller
samt trafiksituation.
Tekniska förvaltningen har analyserat tre potentiella lägen i syfte att
skapa en sammanhållen hållplats som är tillgängligt och skapar en
god trafiksituation. Analysen pekar på ett läge på Kobjersvägen är
mest lämpligt utifrån uppsatta parametrar.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 juni 2020
Lundaförslag, Placering av ny busshållplats på Kobjer, daterat 7
februari 2020.

Barnets bästa

Beslutet påverkar barn positivt genom att en lättförståelig
linjesträckning och hållplatssammansättning även underlättar för
barn att använda kollektivtrafiken.

Ekonomiska konsekvenser

Beslut i detta ärende medför inga oplanerade ekonomiska
konsekvenser då byggnation av hållplats finns inom förvaltningens
budgetram/investeringsbudget.

Miljömässiga konsekvenser

Beslut i detta ärende medför inga miljömässiga konsekvenser. Ett
välplacerat hållplatsläge är mer attraktivt och medför en ökad
attraktivitet för kollektivtrafiken med potentialen att locka bilister
till kollektivtrafiken och på så vis minska utsläpp av växthusgaser.

Postadress

Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-06-17

Coronapåverkan

Förslaget till beslut har inte påverkats av Corona.

Ärendet

En medborgare har inkommit med ett lundaförslag om att placera en
ny permanent hållplats på linje 5 i Kobjer nära Slåtterbackens
lekplats. Förslaget har sin bakgrund i att linje 5 fick en ny tillfällig
hållplats på Slåttervägen i samband med linjens dubbelriktning på
Slåttervägen vid tidtabellsförändringar i december 2019.
Förslaget förespråkar placering nära Slåtterbackens lekplats då det
tillfälliga läget på Slåttervägen anses olämpligt med risk att det kan
bli permanent. Olämpligheten baseras på att trottoaren på
Slåttervägen är för smal för att inrymma hållplats samt möjliggöra
passage av densamma. Vidare påtalas ökade bullernivåer för boende
då fler bussar passerar och stannar vid Slåttervägen och en besvärlig
trafiksituation med parkerande bilar och bussar i båda riktningar
som även stannar i gatan.

Figur 1. t.v. linjesträckning före december 2019, t.h. linjesträckning efter december 2019

Dubbelriktningen av linje 5 i Kobjer är beslutad i kollektivtrafik
vision Lund 2020 och är en del av den linjenätsutredning som
slutfördes 2018. Förslaget om att dubbelrikta linjen är ett led i att
förenkla och förtydliga linjenätet. Enkelhet är en av de viktigare
delarna i attraktiv kollektivtrafik.

Inom ramen för kollvision 2020 har tekniska förvaltningen
tillsammans med Skånetrafiken och Vy (trafikoperatör för
stadsbusstrafiken) analyserat potentiella lägen för en ny permanent
hållplats. Analysen har haft syftet att hitta ett läge som är tillgängligt
och nära för användarna och bidrar till en god och trygg
trafiksituation samt är kostnadseffektiv att genomföra. Parametrar
som analyserades var trafiksäkerhet, framkomlighet med buss och
bil, tydligheten i linjenätet, tillgänglighet, buller samt kostnad.
För att ha en sammanhållen hållplats för Slåttervägen med två
hållplatslägen var det tre platser som bedömdes: Slåttervägen,
Kobjersvägen samt Slåtterbacken, se bild för placering.
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Tjänsteskrivelse
2020-06-17

Figur 2. Analyserade lägen för hållplatsplacering. A: Slåttervägen, B: Kobjersvägen, C:
Slåtterbacken.

Av dessa lägen mynnade analysen ut i att läge B på Kobjersvägen
anses bäst lämpad då det skapar en god sammanhållen hållplats med
närhet till befolkningstyngdpunkten på Kobjer samt god
trafiksituation. Med närhet till boende kan det finnas risk för
bullerstörning, dock anses denna kortvarig då stadsbusstrafiken
kommer elektrifieras till 2023 och därmed ha tystare framfart. Ett
liknande läge med närhet till boende finns vid hållplats Bondevägen
som fungerar bra.
Finansiering av hållplatsen ligger inom budgetramen för tekniska
förvaltningen 2020.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att
att

bejaka förslaget med att flytta hållplatsläge till Kobjervägen
anta tekniska förvaltningens skrivelse som svar på
lundaförslaget.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Per Eneroth
Gatuchef
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Tjänsteskrivelse
2020-06-17

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter
Förslagsställaren
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 284 Lundaförslag - Riv upp beslutet om buss och
biltunnel under järnvägen vid Höje å
Dnr TN 2020/0619

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.

Sammanfattning
Ett lundaförslag har inkommit, med förslag om att riva upp beslutet
om Sunnanvägförbindelsen för buss och bil vid Höje å. Ett genombrott i det föreslagna läget innebär en kraftig barriäreffekt som
fördärvar Höjeåområdets värde som frilufts- och rekreationsområde
för alla Lundabor.
Beslut är tagna i Medfinansieringsavtalet för station Klostergården,
Fördjupad Översiktsplan för Källby (samrådshandling 2019-05-16),
detaljplan för fyrspårsutbyggnaden och station Klostergården, samt i
ett genomförandeavtal med Trafikverket där bland annat en planskild förbindelse i Sunnanvägs förlängning för gång, cykel och buss
skall byggas.
Samtliga ovan nämnda utredningar, handlingar och beslut motiverar
att denna förbindelse är nödvändig för att kunna bygga ut Källby och
södra Lund.
Lundaförslaget har översänts till tekniska nämnden för yttrande.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar med instämmande av Magnus Liljeroth
(SD) och Mikael Thunberg (S) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V) bifall till Lundaförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-10-14

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget med
fleras yrkande mot Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande
och finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Lundaförslag - "Riv upp beslutet om buss och biltunnel under
järnvägen vid Höje å" 2020-05-19

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

TN 2020/0738

Tekniska nämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-14 klockan 17.30–21.37, Kristallen plan 7, Brotorget 1,
Lund
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M), närvarande via Skype
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL), närvarande via Skype
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD), närvarande via Skype

Joar Lindén (L), närvarande via Skype
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M), närvarande via Skype
Ann-Christine Larsson (C)
Gunnar Linde (KD)
Johnny Hulthén (S)
Björn Arvidsson (S), närvarande via Skype
Shahad Lund (MP), frånvarande från och med kl 20:52 till och
med kl 20:55 § 291, på grund av jäv.
Rebecca Johansson (V), närvarande via Skype
Lo Nordahl (FI), närvarande via Skype
Carl Danielsson (SD), närvarande via Skype

Tjänstepersoner

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

Övriga

Emina Ligata, administratör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

TN 2020/0738

Per Tranström, färdtjänstchef, närvarande via Skype
Justerare

Margareta Kristensson (S)

Paragrafer

§ 271–303, varav § 277–279 och 283 är omedelbart justerade

Tid och plats för justering

Tekniska förvaltningen den 28 oktober 2020 kl: 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Margareta Kristensson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

§ 271–276, 280–282 och 284–303

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-11-20

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikavdelningen
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Tjänsteskrivelse
2020-09-23
Diarienummer

TN 2020/0619
Tekniska nämnden i Lund

Per Eneroth

Lundaförslag - Riv upp beslutet om buss och
biltunnel under järnvägen vid Höje å
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Ett lundaförslag har inkommit, med förslag om att riva upp beslutet
om Sunnanvägförbindelsen för buss och bil vid Höje å. Ett genombrott i det föreslagna läget innebär en kraftig barriäreffekt som
fördärvar Höjeåområdets värde som frilufts- och rekreationsområde
för alla Lundabor.
Beslut är tagna i Medfinansieringsavtalet för station Klostergården,
Fördjupad Översiktsplan för Källby (samrådshandling 2019-05-16),
detaljplan för fyrspårsutbyggnaden och station Klostergården, samt i
ett genomförandeavtal med Trafikverket där bland annat en planskild förbindelse i Sunnanvägs förlängning för gång, cykel och buss
skall byggas.
Samtliga ovan nämnda utredningar, handlingar och beslut motiverar
att denna förbindelse är nödvändig för att kunna bygga ut Källby och
södra Lund.
Lundaförslaget har översänts till tekniska nämnden för yttrande och
tekniska förvaltningen föreslår att Lundaförslaget avslås.

Underlag för beslutet



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Lundaförslag - ”Riv upp beslutet om buss och biltunnel under
järnvägen vid Höje å” 2020-05-19

Ärendet
Ett Lundaförslag har inkommit, med förslag om att riva upp beslutet
om Sunnanvägförbindelsen för buss och bil vid Höje å. Förslags-

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-09-23

ställaren menar att buss- och biltunneln ger följande konsekvenser.
Ett genombrott i det föreslagna läget innebär en kraftig barriäreffekt
som fördärvar Höjeåområdets värde som frilufts- och rekreationsområde för alla Lundabor. Samtidigt kan tunneln aldrig ge en
attraktiv kollektivtrafiktrafiklösning. Denna kostsamma investering
(28 mkr för tunneln/bron, plus anslutningskostnader) är ett
fruktansvärt slöseri med pengar. Den ger många negativa miljöeffekter: buller och intrång i den värdefulla naturmiljön kring Höjeå,
en kraftig barriär som skär av området från Klostergården och
stadsparken. Kolonilotter och den för promenader uppskattade
Hälsans stig förstörs. Tunneln är också ett svek mot de som bor på
Klostergården och Källby som kommer påverkas kraftigt negativt av
ökad ny genomfartstrafik med bil.
Förslagsställaren föreslår därför att kommunen river upp beslutet
om en buss- och biltunnel och istället tillvaratar det unika läget med
cykelavstånd till stadens centrum och ny tågstation.

Föredragning
Det första formella beslutet fattades i Medfinansieringsavtalet för
station Klostergården från april 2016, där åtgärd 4 är Planskild
förbindelse för buss och gång- och cykel. Fördjupad Översiktsplan
för Källby (samrådshandling 2019-05-16) visar på betydelsen av en
förbindelse för buss, cykel och gång under järnvägen strax söder om
Höje å. Det finns dessutom en fastställd detaljplan för fyrspårsutbyggnaden och station Klostergården som möjliggör en sådan
förbindelse. Detaljplanen låser inte läget utan har ett brett område
där möjligheten finns.
I arbetet med FÖP:en och dess samråd har en dialog förts med
Skånetrafiken under hela processen. Det har funnits samstämmighet
mellan kommunen och Skånetrafiken om att en tunnel för buss är
nödvändig för att kunna skapa god stadsbusstrafik till stadsutvecklingen i Källby. Däremot är det inte fastslaget exakt vilken linje/linjesträckning som på bästa sätt kan trafikera tunneln, detta kommer
studeras i det fortsatta FÖP-arbetet.
Man kan också läsa att Skånetrafiken är positiva till bussdragningen
via tunneln i deras yttrande över samrådsförslaget:

I enlighet med ovan nämnda beslut har även ett genomförandeavtal
tecknats mellan kommunen och Trafikverket, för att station
Klostergården och en planskild förbindelse i Sunnanvägens förläng-
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ning för gång, cykel och buss skall byggas i samband med utbyggnad
till fyra spår mellan Lund och Arlöv.
Samtliga ovan nämnda utredningar, handlingar och beslut motiverar
att denna förbindelse är nödvändig för att kunna bygga ut Källby och
södra Lund med ett hållbart transportsystem som främjar ökat
resande med cykel och buss. Intrång och nya barriärer som den nya
vägen skapar minimeras eller kompenseras genom nya strukturer
och kvaliteter i det framtida Källby med omnejd.
Tekniska förvaltningen föreslår därför att Lundaförslaget avslås.

Beredning
Ärendet har beretts av Tekniska förvaltningen, i samråd med
Stadsbyggnadskontoret. Kontakter har även tagits med
Skånetrafiken.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till besvarande av Lundaförslaget medför inga
ekonomiska konsekvenser.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Per Eneroth
Gatuchef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Akten
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Räddningstjänsten Syd
Rapport från granskning av delårsrapport per
2020-08-31
2020-10-19 Thomas Hallberg

Syfte med granskningen
►

►

►

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Räddningstjänsten Syd gjort en översiktlig granskning av
delårsrapporten per 2020-08-31.
Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen
beslutat.
Granskningen av delårsrapporten har syftet att:
►
►

►

►

Sida 2

bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut,
bedöma om det är troligt att de av direktionen antagna finansiella målen
uppnås, samt
bedöma om verksamheten drivits så att direktionens beslutade mål och
inriktningar för verksamheten kan nås
bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed och ger en
rättvisande bild av resultat och ställning
Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Periodens resultat för delåret samt prognos
och budget för helåret (RSYD)
8,6

6,3
0

Jan-Aug
2019

Jan-Aug
2020
-2,8

Prognos
2020

Budget
2020

Utfall
2019

-10,6
►

►
►

Räddningstjänsten Syd (RSYD) redovisar ett underskott för perioden
på -2,8 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till -10,6 mnkr.
Avvikelsen mellan prognos och budget helår 2020 är -10,6 mnkr.
I prognosen ligger intäkterna ca 18,3 mnkr lägre än budget varav
7,1 mnkr bedöms vara Covid-19 relaterat. Personalkostnaderna har
en positiv avvikelse på 4,8 mnkr som till stor del beror på vakanssättning p g a det ansträngda läget och lägre pensionskostnader. I
personalkostnaden ingår även avgångsersättning för tidigare
förbundsdirektör.

Sida 3

Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Periodens resultat för delåret samt prognos
och budget för helåret (RSYD)
8,6

6,3
0

Jan-Aug
2019

Jan-Aug
2020
-2,8

Prognos
2020

Budget
2020

Utfall
2019

-10,6
►

►

►

Övriga driftskostnader har en positiv avvikelse på 5,4 mnkr. Detta
beror dels på bedömd Covid-19 effekt på 1,9 mnkr och dels på
senarelagda materialinköp och fordonsbeställningar samt lägre
fastighetsrelaterade omkostnader.
Avskrivningarna ger en positiv avvikelse på 0,3 mnkr vilket främst
beror på senarelagda investeringar.
Finansnettot har en negativ avvikelse på ca 1,4 mnkr varav 1,7 mnkr
beror på en orealiserad värdejustering.
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Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31

God redovisningssed
►

Rättvisande räkenskaper

►

Redovisningsprinciper för delårsbokslutet jämfört med senast upprättad
årsredovisning är oförändrade.

►

Kundfordringar
Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2020-08-31.
Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet.

►

►
►

Avsättningar
Pensionsskulden ligger redovisad som avsättning, därmed ligger inget som
ansvarsförbindelse. Pensioner är avstämda mot utdrag från KPA i
delårsbokslutet.
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God redovisningssed forts
►
►
►

Rättvisande räkenskaper
Delårsrapportens utformning
Vår bedömning är att delårsrapporten har en väl utvecklad struktur och
bedöms följa den nya rekommendationen i allt väsentligt.
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Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Måluppföljning, balanskravet
►

►

I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en
redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet
för räkenskapsåret 2020.
Förbundet bedöms ej klara balanskravet enligt nedan.
Belopp i mnkr

1,6

0,7
Balanskravsresultat
2018

Balanskravsresultat
2019

Prognos 2020

-9,2
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Måluppföljning, finansiella mål
►

►

Förbundet har antagit fyra finansiella mål som är antagna av
direktionen 2019-12-11 och ska gälla 2020-2023.
Resultat och eget kapital
►

►

►

Under målperioden 2020-2023 eftersträvas ingen ytterligare
kapitaluppbyggnad men att det årliga överskottet normalt ska vara
positivt. Det finns ett långsiktigt mål på eget kapital uppgående till högst
7mnkr samt om synnerliga skäl föreligger kan ett negativt resultat
budgeteras.
Helårsprognosen per 2020-08-31 tyder på att årets resultat kommer att
vara negativt vid årets slut.

Pensioner
►

►

Sida 8

För att garantera förbundets kommande pensionsförpliktelser ska
maximal avsättning, utefter antagen genomsnittlig pensionsålder, göras
årligen efter underlag från förbundets pensionsinstitut. Övriga
pensionsåtaganden tryggas genom försäkringslösningar.
Förbundet gör maximal avsättning till pensioner.
Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Måluppföljning, finansiella mål forts
►

Likviditet
►

►

Sida 9

Likvida medel ska om möjligt placeras räntebärande. Förbundets
överlikviditet, som inte behövs för löpande betalningar, ska
placeras på ett tryggt och säkert med rimlig avkastning. Målet med
likviditetsförvaltningen är att säkerställa förbundets betalningsförmåga på kort sikt. För närvarande har inte förbundet någon
överskottslikviditet placerad kortfristigt på fasträntekonto.
Målet med den långsiktiga kapitalförvaltningen kopplat till
pensionsskulden för de tillgångar som inte används till återlån, ett
avkastningsmål om 0,5 procentenheter utöver årlig inflation.

Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Måluppföljning, finansiella mål forts
►

Investeringar
►

►

►

►
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För nya fordonsanskaffningar från år 2019 gäller att dessa kan
finansieras av antingen med egna medel eller upplåning från
medlemskommunerna alternativt genom extern leasing. Förbundet ska
inte äga några fastigheter utan dessa ska hyras. Övrigt räddningsmaterial
och investeringar ska finansieras med egna medel utan extern upplåning.
Förbundets genomsnittliga årliga investeringsram fastställs i samband
med beslut om rambudget. Riktlinje för nytillkommande investeringsmedel under åren 2020-2023 sätts till ett årligt belopp om 20-35 mnkr.
Till detta belopp kan eventuella investeringsbidrag adderas. Kvarvarande
investeringsmedel från tidigare år kan ombudgeteras. Årets tillgängliga
investeringsresurs uppgår till 39 mnkr.
Investeringar beräknas uppgå till 20 mnkr enligt helårsprognos. Någon
extern upplåning till investering har inte skett under året. Målet bedöms
uppfyllas.
Samtliga fyra finansiella mål bedöms uppfyllas vid årets slut.
Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Måluppföljning verksamhetsmål
►

Direktionen har fastställt tre effektmål:
►
►
►
►
►

►

”Antalet olyckor skall minskas”.
Målet bedöms uppfyllas.
”Följderna av en olyckor ska minska”
Målet bedöms delvis uppfyllas.
”Räddningstjänsten Syd ska genom sitt arbete bidra till
invånarnas trygghet ”
Målet bedöms uppfyllas.

Verksamhetsmålen bedöms sammantaget att uppfyllas.
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Sammanfattning

►

►

►

►

►

Prognostiserat resultat uppgår till -10,6 mnkr. Utfall per
200831 visar på ett underskott om -2,8 mnkr.
Samtliga fyra finansiella mål bedöms uppfyllas vid
räkenskapsårets slut.
Av de tre verksamhetsmålen bedöms två uppfyllas och
ett bedöms delvis uppfyllas.
God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt
väsentligt följts.
Balanskravet bedöms ej uppnås för år 2020 eftersom det
finns ett bedömt negativt balanskravsresultat vid årets
slut.

Sida 12

Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Thomas Hallberg
Auktoriserad/certifierad revisor
0705-38 46 17
thomas.hallberg@se.ey.com

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-05

KS 2020/0875

Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

2020-11-05 klockan 15.34–16.38, Vintergatan plan 6, Bruksgatan
22
Mats Helmfrid (M), ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordförande, deltar på distans
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Mia Honeth (L), deltar på distans
Klas Svanberg (M), deltar på distans, §§ 19-21 16.00-16.38
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Maja Grubelic (FI), deltar på distans
Hans-Olof Andersson (SD), deltar på distans
Agneta Lindskog (KD), deltar på distans, tjänstgör för Hedvig
Åkesson (KD)
Jesper Sahlén (V), deltar på distans, tjänstgör för Nita Lorimer
(V)

Övriga närvarande
Tjänstepersoner

Hanna Hallgren, nämndsekreterare, deltar på distans
Vesna Casitovski, kanslichef

Justerare

Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 17–21

Tid och plats för justering

Kommunkontoret/Bruksgatan 22 9 november 2020 kl 13.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll

2 (8)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-05

KS 2020/0875

Sekreterare

Hanna Hallgren

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lennart Prytz (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Paragrafer

§ 17–21

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Hanna Hallgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-12-04

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll

3 (8)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-05

KS 2020/0875
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-05

§ 17 Val av justerare och beslut om tid och plats för
justering av protokollet
Beslut
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutar
att utse Lennart Prytz (S) till justerare
att protokollet justeras klockan 13.00 den 9 november 2020 på
kommunkontoret, Bruksgatan 22.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-05

§ 18 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (8)

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-05

§ 19 Genomförande av budgetsammanträdet
Protokollsanteckningar
Lennart Prytz (S) vill föra till protokollet att
budgetsammanträdet bör genomföras med reducerat antal
ledamöter och ersättare.

Sammanfattning
Det planeras för att budgetsammanträdet kommer hållas i Arenan
med ordinarie antal ledamöter och ersättare på plats.
Samtal förs kontinuerligt mellan Lunds kommun och Arenan för att
säkerställa tillräckliga säkerhetsåtgärder i fråga om exempelvis
avstånd. Företagshälsovården finns behjälpliga för att bistå Arenan
med förslag på säkerhetsåtgärder när det gäller smittrisken.
Ny leverantör för webbsändning och voteringssystem finns på plats
och utbildning kommer ske inför novembersammanträdet.
För att genomföra fullmäktige med reducerat antal ledamöter krävs
en överenskommelse mellan samtliga partier. Ordförande
konstaterar att det inte råder tillräcklig enighet för att reducera
antalet ledamöter på budgetsammanträdet. Flertalet närvarande
partier vill också behålla Arenan som möteslokal.
Ordförande sammanfattar, att demokratiberedningen anser
att budgetsammanträdet ska genomföras med ordinarie antal
ledamöter och ersättare på plats utifrån de förberedelser och
säkerhetsåtgärder som beskrivits ovan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-05

§ 20 Kommande sammanträden
Sammanfattning
Det planeras för att december månads
kommunfullmäktigesammanträde kommer att genomföras på
ordinarie plats med ordinarie antal ledamöter och ersättare. Det
kommer finnas möjlighet att delta på distans.
Instruktioner om distansdeltagande kommer att skickas ut inför
sammanträdet. Det finns en medvetenhet om att sammanträde på
distans kommer att ta längre tid att genomföra.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-05

§ 21 Övrigt
Sammanfattning
Inga övriga punkter togs upp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-11-04

§ 351 Lundaförslaget - Vänskapens hus hänger på en
skör tråd - Rädda Vänskapens hus!
Dnr KS 2020/0168

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Lundaförslaget är besvarat.

Sammanfattning
Bodil Nilsson, ordförande i Vänskapens hus, har den 2 december
2019 lämnat in ett Lundaförslag – Vänskapens hus hänger på en skör
tråd – Rädda Vänskapens hus! Bakgrunden är att Lunds kommun har
sagt upp nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus och att
verksamheten därmed skulle behöva avvecklas. Innebörden i
Lundaförslaget är att kommunfullmäktige uppmanas att snarast
besluta om att nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus ska
förlängas. Frågan om Vänskapens hus har varit föremål för politiskt
ställningstagande vid ett flertal tillfällen under 2020 och föreningen
har beviljats uppskov med avflyttning under beredningstiden.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020, §
218 sammanfattningsvis att Vänskapens hus verksamhet ska vara
kvar i Vänskapens hus, fastigheten Sankt Peter 39 på Bredgatan 19
och 21. Nödvändiga brandskyddsåtgärder ska vidtas och ett
långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade
verksamheten i Vänskapens Hus ska formuleras enligt samma och
likvärdiga principer som gäller för kommunens hantering av
Fontänhuset.
Lundaförslaget har fått 239 stöttningar.

Underlag för beslut





Protokollsutdraget KS AU beredande 2020-10-26 § 391
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-08-27 § 218
Vänskapens hus, inkl reservationer
Lundaförslaget 2019-12-02 Vänskapens hus hänger på en
skör tråd – Rädda Vänskapens hus!

Beslutet skickas till
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-11-04
Vänskapens hus, Bodil Nilsson ordförande
Kommunkontoret, utredning
Servicenämnden
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2020-11-04 klockan 14.00–19.12, ajournering klockan 15.29 15.41 och 17.18 - 17.30, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, deltar på distans
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Camilla Neptune (L), deltar på distans
Birger Swahn (M), deltar på distans
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Lina Olsson (S), deltar på distans
Björn Abelson (S), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), § 330 - 364, deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans
Hans-Olof Andersson (SD), deltar på distans
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) §
327 - 329, deltar på distans
Fabian Zäll (L), deltar på distans
Maria Brolin Glennow (L), deltar på distans
Klas Svanberg (M), deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C), deltar på distans
Liv Severinsson (FNL), deltar på distans
Lena Fällström (S), deltar på distans
Kenth Andersson (S), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), § 331 - 364, deltar på distans
Britt Steiner, planeringschef, § 336 - 355, deltar på distans
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, § 336 - 355, deltar
på distans
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 327 - 356, deltar på
distans
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, § 327 - 355, deltar på
distans

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Övriga

Oscar Arnell, chefsjurist, § 327 - 337, deltar på distans
Josefina Sanchez Eliasson, Enhetschef, § 327 - 348, deltar på
distans
Martin Bater, digitaliseringsstrateg, § 327 - 348, deltar på distans

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 327–364

Tid och plats för justering

Onsdagen den 11 november 2020 kl. 13.00, kommunkontoret,
Bruksgatan 22, Lund

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-04

KS 2019/0675

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Paragrafer

§ 327–364

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-12-04

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2020-10-12

1 (3)
Diarienummer

KS 2020/0168
Magdalena Titze
Ledningsstöd

Lundaförslaget - Vänskapens hus hänger på en skör
tråd - Rädda Vänskapens hus!
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Lundaförslaget är besvarat.

Sammanfattning
Bodil Nilsson, ordförande i Vänskapens hus, har den 2 december
2019 lämnat in ett Lundaförslag – Vänskapens hus hänger på en skör
tråd – Rädda Vänskapens hus! Bakgrunden är att Lunds kommun har
sagt upp nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus och att
verksamheten därmed skulle behöva avvecklas. Innebörden i
Lundaförslaget är att kommunfullmäktige uppmanas att snarast
besluta om att nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus ska
förlängas. Frågan om Vänskapens hus har varit föremål för politiskt
ställningstagande vid ett flertal tillfällen under 2020 och föreningen
har beviljats uppskov med avflyttning under beredningstiden.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020, § 218
sammanfattningsvis att Vänskapens hus verksamhet ska vara kvar i
Vänskapens hus, fastigheten Sankt Peter 39 på Bredgatan 19 och 21.
Nödvändiga brandskyddsåtgärder ska vidtas och ett långsiktigt
hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade verksamheten i
Vänskapens Hus ska formuleras enligt samma och likvärdiga
principer som gäller för kommunens hantering av Fontänhuset.

Underlag för beslutet




Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12
Lundaförslaget – Rädda Vänskapens hus
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-08-27 § 218
Vänskapens hus, inkl reservationer (M+L, SD, FI)
Lundaförslaget 2019-12-02 Vänskapens hus hänger på en
skör tråd – Rädda Vänskapens hus!

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-10-12

2 (3)
Diarienummer

KS 2020/0168

Ärendet
Bakgrund
Bodil Nilsson, ordförande i Vänskapens hus, har den 2 december
2019 lämnat in ett Lundaförslag – Vänskapens hus hänger på en skör
tråd – Rädda Vänskapens hus! Bakgrunden är att Lunds kommun har
sagt upp nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus och att
verksamheten därmed skulle behöva avvecklas. Innebörden i
Lundaförslaget är att kommunfullmäktige uppmanas att snarast
besluta om att nyttjanderättsavtalet med Vänskapens hus ska
förlängas.

Föredragning
Frågan om Vänskapens hus har varit föremål för politiskt
ställningstagande vid ett flertal tillfällen under 2020. Hyresavtalet
med Vänskapens hus är uppsagt per 31 december 2019. Ett nytt
tillfälligt avtal har tecknats t o m 30 juni 2020 och föreningen har
därefter beviljats uppskov med avflyttning under beredningstiden.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020, § 218
sammanfattningsvis att Vänskapens hus verksamhet ska vara kvar i
Vänskapens hus, fastigheten Sankt Peter 39 på Bredgatan 19 och 21.
Servicenämnden ska vidta de åtgärder i fastigheten som är
motiverade av brandsäkerhetsskäl så att alla tidigare utnyttjade ytor
återigen kan disponeras av Vänskapens hus, kostnaderna får inte
överstiga 3 miljoner kronor. Acceptabla lokaler ska erbjudas under
renoveringen. Beslutet innebär även att ett långsiktigt hyreskontrakt
och stöd till den socialt motiverade verksamheten i Vänskapens Hus
ska formuleras enligt samma och likvärdiga principer som gäller för
kommunens hantering av Fontänhuset. Fontänhuset i Magleskolan i
centrala Lund är en ny samlingspunkt och mötesplats för många
föreningar i Lund.
En grupp bestående av tjänstepersoner från berörda verksamheter i
kommunen och representanter från Vänskapens hus håller för
närvarande på att tillsammans arbeta fram förutsättningarna för den
fortsatta verksamheten i Vänskapens hus utifrån
kommunfullmäktiges beslut.

Tjänsteskrivelse
2020-10-12
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Diarienummer

KS 2020/0168
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige har beslutat att
Vänskapens hus verksamhet ska vara kvar i fastigheten, att
Vänskapens hus ska erbjudas ett nytt kontrakt och stöd till den
socialt motiverade verksamheten anses Lundaförslaget vara
besvarat.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret i samråd med
serviceförvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Lundaförslaget i sig medför inga ekonomiska konsekvenser. De
ekonomiska konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut att
Vänskapens hus ska erbjudas ett nytt kontrakt och stöd till den
socialt motiverade verksamheten kommer att redogöras för i
samband med den fortsatta hanteringen av det beslutet.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
Vänskapens hus, Bodil Nilsson ordförande
Kommunkontoret, utredning
Servicenämnden
Socialnämnden
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1. Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har EY granskat den tekniska
nämnden i syfte att bedöma om nämnden har haft en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning
av spårvägsprojektet. Granskningen har även summerat de tidigare fyra granskningarna av
införandet av spårväg i Lunds kommun och haft som syfte att belysa vilka lärdomar som kan
dras efter genomförandet av spårvägsprojektet.
Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden under delar av spårvägsprojektet
inte har haft en tillräcklig styrning och kontroll samt att nämndens ekonomiska uppföljning inte
har varit tillräcklig. Nämnden har däremot efter genomförda revisionsgranskningar och i takt
med att projektet framskridit, framförallt under den senare delen av projektet, väsentligt stärkt
sin insyn, styrning och kontroll. Nämnden har genomfört förändringar i både omfattning och
innehåll avseende återrapportering av projektets ekonomi vid nämndsammanträdena.
Det har sedan projektets start förelegat osäkerhet från nämndens sida gällande vilket mandat
de har att fatta beslut i olika frågor. Nämnden har inte i tillräcklig omfattning säkerställt att de
har kunskap och information om var skiljelinjen går i mandat och delegation mellan nämnden,
kommunstyrelsen och styrgruppen. Vidare har nämnden saknat tillräcklig information för att i
tillfredställande utsträckning kunna förstå och följa projektet. Det är nämndens ansvar att se
till att de har tillräckliga kunskaper om projektstyrning och projektekonomi om det är så att de
vill kunna ställa relevanta frågor och ha tillräcklig förståelse för att kunna följa projektet.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi tekniska nämnden att:


Säkerställa att delegation och mandat är tydliggjort avseende vem som har rätt att
fatta vilka beslut vid stora och komplexa projekt



Säkerställa att tillräcklig överlämning sker mellan olika nämnder vid byte av nämnd
vid t.ex. val



Se till att de tar del av tillräcklig information för att kunna förstå och följa de projekt
som nämnden ansvarar för, särskilt vid stora och komplexa projekt



Se till att de avtal som tecknas mellan nämnden och bolag inom kommunkoncernen
är kvalitetssäkrade i tillräcklig utsträckning och är tydliga avseende
kostnadsfördelning
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att årligen granska
kommunens arbete med att planera och införa spårvägstrafik i Lunds kommun och har under
åren 2016 till 2019 genomfört fyra granskningar av införandet av spårvägen. Granskningarnas
syfte har varit att bedöma om spårvägsinförandet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, med fokus på upphandling och ekonomisk
uppföljning.
I samband med granskningen 2019 har tekniska nämnden bland annat fattat beslut om att
inför projektstart för kommande stora projekt överenskomma och besluta hur projektstatus,
ekonomiska prognoser, risker i projektet samt avvikelser ska redovisas. Vidare även att inför
kommande projektstart av stora projekt besluta om forum och frekvens för avrapportering.
För den femte granskningen av införandet av spårväg har revisorerna valt att genomföra en
summering av de tidigare granskningarna. Granskningen kommer att belysa vilka lärdomar
som kan dras efter genomförandet av spårvägsprojektet avseende nämndens ansvar samt om
den ekonomiska uppföljningen varit tillräcklig.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden har haft en tillräcklig styrning, kontroll
och uppföljning av spårvägsprojektet.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:


Har nämnden haft en tillräcklig styrning och kontroll under hela spårvägsprojektet?



Har nämndens ekonomiska uppföljning varit tillräcklig?



Vilka lärdomar kan dras efter genomförandet av spårvägsprojektet med avseende på
nämndens ansvar och deras beaktande av tidigare rekommendationer?



Hur har tekniska nämnden förutsett kostnadsökningar i olika skeenden av projektet?

2.3. Genomförande
Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har skett med tekniska
nämndens presidium, kommunstyrelsens presidium, projektchef för spårvägsprojektet, teknisk
direktör, gatuchef, redovisningschef, ekonomidirektör samt verksamhetscontroller vid tekniska
förvaltningen. Dokumentstudierna har bland annat avsett tekniska nämndens protokoll med
tillhörande bilagor samt kostnadsprognoser. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att
sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd juni 2020 – oktober 2020.
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2.4. Revisionskriterier
2.4.1. Kommunallag (2017:725)
Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ansvarar respektive nämnd för att inom sitt
verksamhetsområde säkerställa att verksamheten bedrivs i enighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.
2.4.2. Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god
redovisningssed. I lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning regleras materiella
anläggningstillgångar i 4 kap 4 §, 6 kap. 1-3,4 och 6 §§, 7 kap. 1-3, 8 och 10 §§, samt i 9 kap.
9 §. Lagen fastställer vad som ska klassificeras som anläggningstillgång respektive
omsättningstillgång.
2.4.3. Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.4 materiella
anläggningstillgångar
Rekommendationen 11.4 behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I
rekommendationen regleras definitionen av en materiell anläggningstillgång, när en materiell
anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet ska
fastställas, hur avskrivningar ska beräknas, hur utrangeringar och avyttringar ska redovisas
samt vilka upplysningar som ska lämnas i den finansiella rapporteringen.
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3. Sammanfattning av tidigare granskningsrapporter
Det övergripande syftet med granskningarna av införandet av spårvägen i Lunds kommun har
varit att bedöma om spårvägsinförandet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt. Respektive granskning har därefter fokuserat på olika områden.
3.1. Granskning del 1, 2016
Den första granskningsrapporten avseende införandet av spårväg i Lunds kommun fokuserade
på räkenskaper och ekonomisk planering, hållbarhet, upphandling samt styrning och
uppföljning. Granskningen avsåg planeringsfasen av införandet av spårvägen.
Granskningens sammanfattande bedömning var att spårvägsinförandet under planeringsfasen
i det stora hela skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Bedömningen grundade sig på att planeringen utgått ifrån en stor mängd insamlade data samt
genomgång av tidigare genomförda spårvägsprojekt. Vidare grundade sig bedömningen på
att kommunen avsatt resurser för genomförande och uppföljning samt att besluten var tagna
på rätt nivå i enlighet med delegationsordningen. Det var däremot bedömningen att
styrgruppens sammansättning riskerar att leda till dubbla kommandon. Detta då tekniska
nämnden inte är representerad i styrgruppen.
Däremot lyftes i bedömningen att även om planeringen var väl underbyggd av en ekonomisk
kalkyl så kan det uppkomma kostnader som inte har kunnat förutses. Vidare noterades att det
fanns delar i delegationsordningen som skulle kunna förtydligas.
Bedömningen var att det delvis fanns en ändamålsenlig och transparant styrning och
uppföljning. Detta eftersom den inrättade styrgruppen för spårvägen inte hade fått någon
beslutsrätt delegerad till sig och därför inte kan ansvarsprövas.
Rekommendationerna till tekniska nämnden var följande:


Att närmare definiera vilka moment i upphandling, som under vilka förutsättningar, är
att betrakta som ren verkställighet
 Att närmare precisera vad som avses med ”principiella upphandlingsärenden”, och
utifrån detta överväga om nuvarande delegation är förenlig med vad som är
delegeringsbart från nämnd utifrån kommunallagen
 Att ta fram kriterier för när avvikelser ska rapporteras till nämnden
Kommunstyrelsen rekommenderades att:


Säkerställa att åtagandet från 2015 att förtydliga styrningen och uppföljningen kommer
i konkret tillämpning, och detta i styrelsens ledande, samordnande och uppsiktspliktiga
roll
 Beakta kommentarerna gällande styrgruppen
3.1.1. Granskade nämnders svar
I tekniska nämndens svar, från sammanträde 2017-01-18, framgår att förvaltningen avser att
se över delegationsordningen för att förtydliga anvisningarna avseende när en upphandling
ska betraktas som ett delegationsbeslut, vikten av att delegationsbeslut anmäls samt hur detta
ska utformas. Därutöver planeras en informationsinsats för tekniska förvaltningens delegater.
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Gällande rekommendationen till tekniska nämnden avseende att ta fram kriterier för när
avvikelser ska rapporteras till nämnden så svarar nämnden att det finns en informationspunkt
för spårvägen på samtliga av nämndens sammanträden, där projektchefen redovisar
projektets status och eventuella avvikelser. Under denna punkt uppges även nämnden ha
möjlighet att ställa frågor.
Kommunstyrelsen svarar i sitt yttrande, daterat 2017-02-01, att de instämmer i revisionens
synpunkt att ordet ”styr” i styrgrupp är missvisande i sammanhanget. De menar att politisk
samverkansgrupp är ett mer relevant begrepp. Styrning och uppföljning inklusive
kommunstyrelsen ledande, samordnande och uppsiktspliktiga roll uppges ha konkretiserats
genom nämndens beslut att tekniska nämnden ska vara ansvarig för projektet och att
avvikelser ska rapporteras till kommunstyrelsen.
3.1.2. Åtgärder och förändringar
Inga förändringar med anledning av revisionens rekommendationer har identifierats. Vi har
noterat i senare granskningar att information till nämnden förändras till innehåll och struktur
med anledning av synpunkter från revisionen. Eventuella avvikelser har tagits upp under
punkten ”Informationsärende Spårväg Lund C – ESS”
3.2. Granskning del 2, 2017
Den andra granskningen fokuserade på ekonomisk uppföljning och upphandling. Den
sammanfattande bedömningen var att upphandlingen av spårvägen gällande den ursprungliga
projektdelen på 776 miljoner kronor i det stora hela hanterats på ett ändamålsenligt och
tillfredställande sätt. Gällande finansieringen var bedömningen att det förelåg
osäkerhetsfaktorer, framförallt gällande finansiering från staten där ett politiskt osäkert läge
skulle kunna förändra förutsättningarna. Den ekonomiska uppföljningen av projektet
bedömdes i det stora hela vara tillfredsställande då både entreprenören och kommunens
projektorganisation har erfarenhet från projekthantering. Det bedömdes dock som en brist att
tekniska nämnden inte löpande följde upp det ekonomiska läget gällande spårvägsprojektet.
Det bedömdes även finnas behov av att tydligare strukturera upp beslutsrätten gällande ÄTAarbeten.
I granskningens bedömning lyftes vidare att nämnden inte säkerställde att det fanns
förutsättningar och kunskap för att genomföra projektet genom partnering. Detta då de
dokument som reglerade arbets- och ansvarsbeskrivningar för nyckelpersoner i beställardelen
av samverkansorganisationen inte hade överlämnats till revisionen vid begäran. Det lyftes
även identifierade förbättringsområden avseende rutiner för ekonomisk uppföljning. Detta
gällde att nämnden vid varje sammanträde borde få information om projektets ekonomi då det
är av vikt att nämndens ledamöter följer projektets ekonomi och noggrant bevakar alla
eventuella ökningar av riktpriset. Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderades
tekniska nämnden:


Att närmare definiera vilka moment, som under vilka förutsättningar, är att betrakta som
ren verkställighet
 Att säkerställa att samtliga protokoll justeras av båda parter i samverkansorganisationen, särskilt vad gäller ekonomimötena, för att säkerställa att noteringar i
protokollen är korrekta. Detta är av vikt om det uppstår behov att gå igenom vad som
har diskuterats vid olika möten
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Att förtydliga på vilken nivå som korrigerande åtgärder ska beslutas
Att säkerställa att de arbets- och ansvarsbeskrivningar som, enligt det upphandlade
kontraktet, ska finnas för personerna i beställardelen av samverkansorganisationen
finns
 Att säkerställa finansieringen av projektet så snart som möjligt
 Att exploateringsavtal tecknas med samtliga tilltänkta parter
 Att nämndsledamöterna erhåller tillräckligt med information om den ekonomiska
utvecklingen vid regelbundna tidpunkter och att detta protokollförs
3.2.1. Tekniska nämndens svar
I nämndens svar på rekommendationerna, daterat 2017-10-18, framgår gällande verkställighet
av beslut att de politiska besluten om projektets omfattning som fattas i de allra flesta fall kan
ses som verkställighetsbeslut. Beslut om ändrings- och tilläggsarbeten samt riktprisändringar
är enligt förvaltningen verkställighetsbeslut under förutsättning att de är i linje med politiska
beslut alternativt med delegationsbeslut. Vidare uppges att beloppsgränserna i
delegationsordningen inte utgör gräns för ÄTA-arbeten så länge de sker inom budgeterad ram
och inte är i strid med politiska beslut. Åtgärd i samband med rekommendationen om
verkställighet var att förvaltningen till nämnden skulle exemplifiera vilken typ av ÄTA-arbeten
som beslut tas om i projektet.
Vidare beslut som fattas var att, i enlighet med revisionens rekommendation, utöka den
ekonomiska redovisningen för nämnden. Nedlagda kostnader, slutkostnadsprognos samt
risker och möjligheter ska redovisas till nämnden regelbundet.
3.2.2. Åtgärder och förändringar
Efter den andra granskningen framgår av protokoll att nämnden tar del av mer information
gällande spårvägsprojektets ekonomi, men fortfarande i en begränsad utsträckning och
kortfattat dokumenterat. En presentation kring spårvägsprojektet har gjorts vid nämndens
sammanträden med ekonomi som en del.
3.3. Granskning del 3, 2018
Den tredje granskningens fokusområde var på den ekonomiska uppföljningen med särskilt
beaktande gällande om rutinerna för den ekonomiska uppföljningen var tillfredställande. Den
sammanfattande bedömningen var att projektgruppen kontinuerligt följer upp budgetavvikelser
med samverkansentreprenören. Däremot var bedömningen att tekniska nämnden kunde
stärka sin styrning och ledning över projektet genom att efterfråga mer ekonomisk information.
Detta i syfte att öka sin uppsikt över projektets genomförande. Det noterades att de
kostnadsavvikelser som skett under året (2018) inte varit kvantifierade mer än till procentuella
avvikelser samt totalbelopp för projektet. Vidare noterades att nämnden endast fick
rapportering vid större negativa avvikelser mot budget. Utifrån granskningsresultatet
rekommenderades tekniska nämnden att:



Kvantifiera avvikelserna i månadsrapporteringen
Ytterligare stärka sin styrning och ledning över projektet genom att efterfråga mer
ekonomisk information i syfte att öka sin uppsikt över projektets genomförande
 Tydligare i protokoll visa hur nämnden tar ställning till avvikelser och behov av
uppföljning när så finns
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3.3.1. Tekniska nämndens svar
I tekniska nämndens svar, daterat 2019-02-14, framgår att nämnden delar revisionens
uppfattning avseende att styrning av projektet från tidigare nämnds sida varit bristfällig.
Nämnden beslutade därför att vidta åtgärder för att stärka sin insyn, styrning och ledning över
spårvägsprojektet. Däribland att för varje nämndssammanträde få en skriftlig redogörelse för
projektets ekonomi, inklusive eventuella besparingar respektive fördyringar sedan föregående
rapportering. Vidare beslutades att nämnden löpande skulle få ta del av projektgruppens
kvartalsanalyser samt att nämnden i protokoll ska dokumentera hur de tagit ställning till olika
avvikelser.
3.3.2. Åtgärder och förändringar
Efter den tredje granskningen och mot bakgrund av revisionens rekommendationer stärkte
nämnden sin uppsikt över spårvägsprojektet genom att i samband med nämndsammanträde
ta del av mer ingående redogörelser för projektets ekonomi jämfört med tidigare. Detta framgår
av nämndens protokoll och har även bekräftats vid intervju. Av protokoll framgår även tydligare
hur nämnden tar ställning till olika frågor rörande spårvägsprojektet.
3.4. Granskning del 4, 2019
I den fjärde granskningen var fokus på den ekonomiska uppföljningen, särskilt på de
fördyringar som uppkommit under våren 2019. Granskningens iakttagelse var att nämnden
hade beaktat rekommendationerna från föregående års granskning. Vid granskningstillfället
2019 kvantifierades avvikelserna i månadsrapportering utifrån olika möjliga scenarion. Vidare
hade nämnden en stående punkt på sammanträdena för redovisning av spårvägens
ekonomiska status och slutkostnadsprognos. Nämndens beslut framgick i protokoll från
respektive möte. En annan iakttagelse var att spårvägsprojektet enligt senaste prognosen
skulle bli betydligt dyrare än budgeterat vid projektets ingång.
Granskningens sammanfattande bedömning var att nämndens uppföljning av projektet och
dess kostnader hade stärkts betydligt sedan revisionens föregående granskningsrapport och
att uppföljningen skedde på ett väsentligt mer omfattande sätt. Det framgick dock under
granskningen att nämnden upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap och kompetens för att
på ett framgångsrikt sätt förstå komplexiteten i projektets kostnader. Det framgick också att
nämnden var osäker på vilket mandat och ansvar de hade i relation till den politiska
styrgruppen.
Bedömningen var vidare att nämnden både i spårvägsprojektet samt framtida motsvarande
projekt, behöver tydliggöra vilka beslut som fattas samt vilken part som fattar dem. Utifrån
granskningsresultatet rekommenderades tekniska nämnden att:


Vid komplexa projekt tillse att nämnden får den fördjupade information och kunskap
som krävs för att nämnden ska kunna ta sitt ansvar för projektets hantering
 Redan vid uppstart ha täta avstämningar och uppföljningar av genomförande och
ekonomi för de projekt där nämnden är beställare
 I projekt, där nämnden är involverad tillsammans med andra parter, klargöra vilken
part som har mandat att fatta vissa beslut och därmed bär ansvaret för dessa
3.4.1. Tekniska nämndens svar
I nämndens svar, daterat 2020-02-12, beslutas följande insatser:
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Att i komplexa projekt i tidigt skede av projektet samt i anslutning till ny mandatperiod
ha utökad information och dialog mellan tjänstemän och nämndsledamöter för att
stärka kunskapen om projektet
Att inför projektstart överenskomma och besluta hur projektstatus, ekonomiska
prognoser, risker i projektet samt avvikelser skall redovisas. Samt därutöver besluta
om forum och frekvens för avrapporteringen
Inom arbetet med att skapa en samlad projektorganisation på förvaltningen kommer
rutiner tas fram som tydliggör ansvar, mandat och rapporteringsvägar för att
säkerställa en tydlig process för projektgenomförande och avvikelserapportering
För projekt, där nämnden är involverad tillsammans med andra parter, skall tydligt
klargöras vilken part som har mandat att fatta vilka beslut och därmed bär ansvaret
för dessa. Detta föreslås regleras i genomförandeavtal i dessa projekt
I avtal med andra parter, även interna bolag, kommer ansvar för avvikelser
tydliggöras och avtal granskas juridiskt

3.4.2. Åtgärder och förändringar
Förvaltningen har, med förankring i nämnden och mot bakgrund av revisionens
rekommendationer, förändrat sin projektorganisation. Se mer under avsnitt 4.3.
3.5. Bedömning
Det är vår bedömning att det redan vid första granskningstillfället 2016 rådde oklarheter
avseende styrgruppens befogenheter, ansvar och mandat kopplat till spårvägsprojektet.
Dessa har inte förtydligats på ett sådant sätt att nämnden vid den fjärde granskningen (2019)
upplevde att ansvarsfördelningen och mandatet var tillräckligt tydliggjort. Trots att
kommunstyrelsen i sitt yttrande, 2017-01-03 § 60, menade att ansvaret för spårvägsprojektet
konkretiserats genom att kommunstyrelsen fattat beslut att tekniska nämnden ska vara
ansvarig samt att styrgruppen snarare är en samverkansgrupp, är det vår bedömning att det
under hela projektets gång rått oklarheter i mandat och ansvarsfördelning.
Redan vid första granskningstillfället rekommenderas nämnden att ta fram kriterier för när
avvikelser ska rapporteras till nämnden. Även om nämnden svarade att det fanns en stående
informationspunkt på samtliga nämndssammanträden så visar följande genomförda
granskningar att nämnden inte tagit del av tillräcklig information om projektets kostnader för
att kunna få en tillräcklig förståelse för de avvikelser som skett. Det är däremot vår bedömning
att tekniska nämnden har stärkt sin styrning och uppföljning avseende projektet under
projektets gång, särskilt från och med år 2019.
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4. Granskningsresultat
4.1. Kostnadsökningar under projektets gång
Nedan följer de väsentligaste kostnadsökningarna som har skett under spårvägsprojektets
gång1. Kostnaderna är exklusive tredje parts kostnader, som redan räknats av. Se avsnitt 4.3
för mer information om tredje parts kostnader.
Budget vid
start

Prognos 4
2018

Prognos Mars
2019

Prognos 3
2019

Prognos januari
2020

776 mkr

801,5 mkr

846,9 mkr

863 mkr

891,8 mkr

Vid föregående granskning av spårvägsinförandet (prognos 3 2019) var projektets
kostnadsprognos 863 mkr, beräknat utifrån troligt scenario. Prognos 4 2019 var på 865 mkr
utifrån troligt scenario. Vid tekniska nämndens sammanträde i augusti 2020 presenterades
den senaste slutkostnadsprognosen. Prognosen uppges vara oförändrad sedan i januari 2020
och har ett troligt scenario med en kostnad på ca. 891,8 mkr. Prognosen är efter avdrag för
ersättning för kostnader som betalas av tredje part. Slutkostnadsprognosen har därmed höjts
med ca. 30 mkr sedan föregående granskning.
Kostnadsökningen om 30 mkr uppges enligt intervju vara mot bakgrund av resultatet i den
tredjepartsgranskning som en jurist genomfört, där kostnadsfördelningen mellan kommunen
och Kraftringen sågs över. Juristens bedömning var att kommunen skulle stå för huvuddelen
av kostnaden som skulle fördelas mellan parterna. Risken med den ökade kostnaden om 30
mkr fanns med som ett ”sämsta scenario” i prognos 3 2019. Enligt protokoll från
nämndssammanträden har tekniska nämnden fått information om risken att slutkostnaden
kommer öka med 30 mkr. Detta bekräftas även vid intervju.
Vid granskningstillfället är slutkostnadsprognosen +/- 3mkr, vilket kan jämföras med i juni 2020
då det var +/-6 mkr. Totalt har spårvägsprojektet, för kommunens del, blivit ca. 115 mkr dyrare
än budgeterat i den inledande fasen, vilket är ca. 15% av budget vid start.
Kvarstående för spårvägsprojektet vid granskningstillfället är fortsatt testkörning av spåren och
därefter att tillståndsmyndigheten Transportstyrelsen ska godkänna infrastrukturen för
spårvägen. Tekniska nämnden och förvaltningen har inte gjort en ekonomisk beräkning
avseende kostnad om spårvägen inte godkänns av Transportstyrelsen. Enligt intervju har
infrastrukturen för spårvägen hittills fått samtliga tillstånd som de ansökt om, varpå
förvaltningen känner sig trygg med att den slutgiltiga tillståndsprövningen kommer godkännas.
4.2. Lärdomar
Vid intervjuer har representanter för spårvägsprojektet, inom förvaltning och politik,
sammanfattningsvis lyft följande lärdomar efter genomfört projekt:


Det är viktigt att tydliggöra vem som har delegation att fatta vilka beslut vid stora och
komplexa projekt.

1

Vi hänvisar till tidigare granskningsrapporter för ingående beskrivningar av de kostnadsökningar som
skett innan prognos 3 2019.
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Det är viktigt att precisera hur och i vilken omfattning återrapportering ska ske till
ansvarig nämnd för att rätt beslut ska kunna fattas av nämnden för det fall detta krävs
Vid stora och komplexa projekt är omfattande överlämning mellan olika nämnder (vid
t.ex. val) avgörande för en god styrning och kontinuitet i viktig information rörande
projektet
Det är viktigt att styrande nämnd preciserar hur de ska styra projektet, samt med vilka
nyckeltal projektet ska följas upp
Nämnden måste tillse att de har tillräckliga kunskaper om projektstyrning och
projektekonomi för att kunna ställa relevanta frågor, vilket kan innebära utbildningskunskapstillfällen inom det specifika området
Det är av stor betydelse att de avtal som tecknas mellan kommunen och andra aktörer,
både externa och inom kommunkoncernen, är kvalitetssäkrade i tillräcklig utsträckning
och är tydliga avseende kostnadsfördelning
Det bör finnas en politisk styrgrupp som är med hela vägen från starten av projektet till
dess färdigställande vid stora projekt samt att kunskapsöverföring sker vid byte av
personer. Denna styrgrupp bör vara jämställt sammansatt, så att även tekniska
nämnden är representerad i styrgruppen

Vid intervju framkom att vissa inom tekniska nämnden fortfarande upplever att de saknar ett
helhetsgrepp om spårvägsprojektet och att de inte har den inblick och tar del av information i
den utsträckningen som de menar är önskvärd.
4.3. Fordringar och extern finansiering
Vi har tagit del av specifikationer som visar fördelning på nio olika enheter som står för
ersättning av projektet. Specifikationerna visar att kommunen inte står för de kostnadsökningar
som kopplas till tredje part. I augustiprognosen var den totala summan för finansiering av tredje
part 223,1 mkr, denna har därefter justerats och är i oktober 2020 totalt 235,5 mkr. Totalt finns
fordringar om 10,5 mkr. Enligt intervju ser förvaltningen inga risker med de utestående
fordringarna.
4.4. Tekniska förvaltningens förändrade projektorganisation
Förvaltningen har sedan föregående granskningstillfälle genomfört en omorganisering av
projektorganisationen. Enligt intervju har omorganisationen gjorts mot bakgrund av revisionens
rekommendationer i tidigare granskningsrapporter avseende införandet av spårvägsprojektet.
Omorganisationen har inneburit förändringar i riskhantering, rapportvägar och beslutsvägar.
Projektchefen för spårvägsprojektet kommer att leda den nya avdelningen för
projektorganisationen. Alla projektledare kommer efter omorganiseringen att ingå i en
gemensam organisation. Detta skiljer sig från hur förvaltningen tidigare organiserat större
projekt, däribland spårvägsprojektet. Organisatoriskt var spårvägsprojektet placerat under
enheten Gata, samtidigt som andra projektledare satt under andra avdelningar i förvaltningen.
Samtliga projektledare har även höjts en nivå i organisationen.
Vid intervju framkom att omorganisationen skett i samråd med nämndens ordförande samt att
hela nämnden har fått information om omorganiseringen vid ett flertal tillfällen. Detta framgår
även av nämndens protokoll.
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5. Sammanfattande bedömning
Det är vår sammanfattande bedömning att tekniska nämnden under delar av spårvägsprojektet
inte har haft en tillräcklig styrning och kontroll samt att nämndens ekonomiska uppföljning inte
har varit tillräcklig. Nämnden har däremot efter genomförda revisionsgranskningar och i takt
med att projektet framskridit, framförallt under den senare delen av projektet, stärkt sin insyn,
styrning och kontroll. Nämnden har genomfört förändringar i både omfattning och innehåll
avseende återrapportering av projektets ekonomi vid nämndsammanträdena.
Vidare är det vår bedömning att det sedan projektets start har förelegat osäkerhet från
nämndens sida gällande vilket mandat de har att fatta beslut i olika frågor. Detta framgår redan
i revisionens rekommendationer vid första granskningstillfället 2016. Nämnden har inte i
tillräcklig omfattning säkerställt att de har kunskap och information om var skiljelinjen går i
mandat och delegation mellan nämnden, kommunstyrelsen och styrgruppen. Vi gör denna
bedömning mot bakgrund av att nämnden själva lyft detta vid flertal av de genomförda
granskningarna.
Vår bedömning är att nämnden under spårvägsprojektet har saknat tillräcklig information för
att i tillfredställande utsträckning kunna förstå och följa projektet. Vidare har nämnden inte haft
tillräckliga kunskaper om projektstyrning och projektekonomi för att kunna ställa relevanta
frågor, vilket de lyft vid intervju att de hade velat kunna bemästra. Vi gör denna bedömning
dels mot bakgrund av vad som lyfts vid intervju, dels mot bakgrund av att nämnden i det tidigare
skedet av spårvägsprojektet tog del av (och efterfrågade) mycket begränsad information
gällande projektbudgetens olika delnivåer. Det är vår bedömning att det är nämndens ansvar
att se till att de har tillräckliga kunskaper om projektstyrning och projektekonomi om det är så
att de vill kunna ställa relevanta frågor och ha tillräcklig förståelse för att kunna följa projektet.

Revisionsfrågor
Har nämnden haft en tillräcklig
styrning och kontroll under hela
spårvägsprojektet?
Har nämndens ekonomiska
uppföljning varit tillräcklig?

Vilka lärdomar kan dras efter
genomförandet av spårvägsprojektet
med avseende på nämndens ansvar
och deras beaktande av tidigare
rekommendationer?
Hur har tekniska nämnden förutsett
kostnadsökningar i olika skeenden
av projektet?

Svar
Styrningen och kontrollen har inte varit tillräcklig
under delar av spårvägsprojektet men har stärkts
under de senaste två åren genom de åtgärder
som genomförts.
Den ekonomiska uppföljningen har inte varit
tillräcklig men har däremot stärkts under de
senaste två åren genom att uppföljningen
kvantifierats i högre utsträckning samt att
ekonomi har särskilts från projektets övriga
status.
Vi hänvisar till avsnitt 4.2 samt ovan
sammanfattande bedömning.

Sedan nämnden började ta del av
kvartalsprognoserna vid nämndssammanträdena
har de fått mer information om risker i
kostnadsprognoserna och framtida
kostnadsökningar.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi tekniska nämnden att:


Säkerställa att delegation och mandat är tydliggjort avseende vem som har rätt att
fatta vilka beslut vid stora och komplexa projekt



Säkerställa att tillräcklig överlämning sker mellan olika nämnder vid byte av nämnd
vid t.ex. val



Se till att de tar del av tillräcklig information för att kunna förstå och följa de projekt
som nämnden ansvarar för, särskilt vid stora och komplexa projekt



Se till att de avtal som tecknas mellan nämnden och bolag inom kommunkoncernen
är kvalitetssäkrade i tillräcklig utsträckning och är tydliga avseende
kostnadsfördelning

Lund den 22 oktober 2020

Lars Starck
EY

Julia Campbell
EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:


Tekniska nämndens presidium



Kommunstyrelsens presidium



Teknisk direktör



Projektchef för spårvägen



Gatuchef



Ekonomidirektör



Redovisningschef



Verksamhetscontroller, tekniska förvaltningen

Dokument:
Tekniska nämndens protokoll med tillhörande bilagor och ekonomiska rapporter
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelser i samband med svar på tidigare granskningars
rekommendationer

14

2020-10-22
Lunds kommuns revisorer

För yttrande till:
Tekniska nämnden
För kännedom till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Granskning av införandet av spårväg, del 5

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om tekniska nämnden har haft en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av spårvägsprojektet. Den sammanfattande bedömning är att
tekniska nämnden under delar av spårvägsprojektet inte har haft en tillräcklig styrning och kontroll
samt att nämndens ekonomiska uppföljning inte har varit tillräcklig. Totalt har spårvägsprojektet, för
kommunens del, blivit ca. 115 mkr dyrare än budgeterat i den inledande fasen, vilket är ca. 15% av
budget vid start.
Nämnden har däremot efter genomförda revisionsgranskningar och i takt med att projektet framskridit, framförallt under den senare delen av projektet, stärkt sin insyn, styrning och kontroll. Nämnden
har genomfört förändringar i både omfattning och innehåll avseende återrapportering av projektets
ekonomi vid nämndsammanträdena.
Det har sedan projektets start förelegat osäkerhet från nämndens sida gällande vilket mandat de har
att fatta beslut i olika frågor. Nämnden har inte i tillräcklig omfattning säkerställt att de har kunskap
och information om var skiljelinjen går i mandat och delegation mellan nämnden, kommunstyrelsen
och styrgruppen. Vidare har nämnden saknat tillräcklig information för att i tillfredställande utsträckning kunna förstå och följa projektet. Det är nämndens ansvar att se till att de har tillräckliga kunskaper
om projektstyrning och projektekonomi om det är så att de vill kunna ställa relevanta frågor och ha
tillräcklig förståelse för att kunna följa projektet.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi tekniska nämnden att:


Säkerställa att delegation och mandat är tydliggjort avseende vem som har rätt att fatta vilka
beslut vid stora och komplexa projekt



Säkerställa att tillräcklig överlämning sker mellan olika nämnder vid byte av nämnd vid t.ex.
val



Se till att de tar del av tillräcklig information för att kunna förstå, följa samt styra de projekt
som nämnden ansvarar för, särskilt vid stora och komplexa projekt



Se till att de avtal som tecknas mellan nämnden och bolag inom kommunkoncernen är kvalitetssäkrade i tillräcklig utsträckning och är tydliga avseende kostnadsfördelning

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i
granskningen och de rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den 22:a januari 2021.
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

__________________________________

2020-10-22
Lars Trägen
Ordförande kommunrevisionen
Lunds kommun

