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Second opinion spårvägsprojektet
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetskott beslutade 2019-03-04 att uppdra åt
kommunkontoret att omgående inhämta en second opinion rörande
samverkansavtal gränssnitt till övriga intressenter såsom Region
Skåne och ledningsägare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att uppmana
tekniska nämnden att beakta rapportens rekommendationer samt
Att ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med tekniska
förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa parter i
enlighet med rapportens rekommendationer.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2019
Slutrapport second opinion Spårvägsprojektet Lund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 mars 2019

Barnets bästa
Ärendet berör inte barn.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunkontoret i
uppdrag att omgående inhämta en second opinion, innehållande en
granskning av de entreprenadavtal som finns i projektet såväl
samverkansavtalet med Skanska som med sidoentreprenörer som
Kraftringen och VA Syd. Uppdraget har omfattat en granskning av
förfrågningsunderlag, kalkyler, budget och prognoser. Uppdraget har
genomförts av extern konsult.
Inför projektets avslutande fas rekommenderas följande vad gäller
tid och kostnad:
 Avsluta kvarvarande arbeten så effektivt och fort som möjligt,
 Begränsa tilläggsbeställningar till ett absolut minimum,
 Genomför noggrann uppföljning av tid och kostnad,
 Tydliggör rapportering kring tid och ekonomi,
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Genomför noggrann kontroll av de kostnader som Skanska
redovisar som verifierad självkostnad och genomför
slutförhandling med entreprenadjuridiskt stöd,
Slutför förhandling med VA SYD, Region Skåne, mark- och
exploateringskontoret och Skånetrafiken avseende kostnader
som ska belasta dem,
Genomför en noggrann genomgång av Kraftringens kalkyler och
havda kostnader samt dokumentera havda kostnader för tillägg
och hinder/störning,
Genomför slutförhandling, eventuellt under ledning av
oberoende resurs.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen har avsatt medel för second opinion. Dessa medel
bedöms räcka även till detta skede av granskningen.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att

uppmana tekniska nämnden att beakta rapportens
rekommendationer samt
ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med tekniska
förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa parter
i enlighet med rapportens rekommendationer.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden, kommunkontoret

