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§ 19
Ansökan om utökad projektbudget
avseende förstudie järnväg i tunnel genom Lund
Dnr KS 2019/0174

Sammanfattning
Arbetet med projektet Förstudie – Järnväg i tunnel genom Lund, har
pågått sedan hösten 2019. Nu närmar sig projektet sin slutfas och
förväntat leveransdatum är den 28 februari 2020. Det krävs dock
utökade medel för att kunna slutföra förstudien för järnväg i tunnel
under 2020.
Kommunkontoret ansöker därför om utökad projektbudget med 1
miljon kronor från kommunstyrelsens reserverade medel för 2020.
Det ger en total projektbudget på 3,5 miljoner kr.
Kommunkontoret kommer även att ansöka om en överföring av
projektmedel från 2019 till 2020 då projektet inte har arbetat upp
anslaget för 2019. Den aktuella begäran av överflyttning är på ca 900
000 kr och kommer att göras i ordinarie ordning tillsammans med
kommunens övriga överföringsärenden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att utöka kommunkontorets
driftbudgetram för 2020 med 1 miljon kr avseende förstudie för
järnväg i tunnel, att finansieras via kommunstyrelsens reserverade
medel.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020
Projektplan till förstudie järnvägen i tunnel genom Lund, daterad 18
mars 2019
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2019

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att Förstudien,
inklusive material, analyser och slutsatser, i sin helhet redovisas för
representanter för samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige
att samtliga alternativ som redovisas ska vara fullt ut jämförbara
att kommunkontorets driftbudgetram för 2020 utökas med 1 miljon
kr avseende förstudie för järnväg i tunnel
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att finansieras genom disposition av under "Reserverade medel"
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg
(L) yrkar bifall till kommunkontorets förslag och till Anders
Almgrens (S) första att-sats och avslag på Anders Almgrens (S) andra
att-sats.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om arbetsutskottet kan
bifalla att-sats ett, tre och fyra och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) yrkandet om bifall till Anders
Almgrens (S) att-sats två mot Fredrik Ljunghills (M) med fleras
avslag på detsamma och finner att arbetsutskottet avslår att-sats två.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att Förstudien,
inklusive material, analyser och slutsatser, i sin helhet
redovisas för representanter för samtliga partier i Lunds
kommunfullmäktige
att kommunkontorets driftbudgetram för 2020 utökas med 1 miljon
kr avseende förstudie för järnväg i tunnel
att finansieras genom disposition av under "Reserverade
medel" avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Protokollsanteckningar
Helena Falk (V) får till protokollet anteckna att hon instämmer i
Anders Almgrens (S) yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-01-27 klockan 13.00–14.32

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressekreterare, kommunkontoret
Vesna Casitovski, kanslichef
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 11–33

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 28 januari 2020 kl.
10.30

Underskrifter
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Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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