På gång i Lundapolitiken
Processen med att upphandla entreprenör för byggandet av spårvägen pågår. Anbuden har kommit
in och är under beredning på tekniska förvaltningen. Enligt gällande upphandlingslagstiftning är
beredningen belagd med absolut sekretess. Upphandlingen omfattar projektering och nybyggnad av
spårvägen, och ombyggnad/nybyggnad av angränsande gaturum på sträckan Lunds C – ESS. Sträckan
är ca 5,5 km dubbelspår, och nio hållplatser ska byggas. Från sista hållplatsen ska enkelspår anläggas
till en spårvagnsdepå vid ESS. Beslut om vem som ska få uppdraget förväntas under maj månad.
Vid mötet i tekniska nämnden den 13 april 2016 fattade nämnden beslut om att upphandla de
konsulter som ska vara kommunens representanter i samarbetet med den entreprenör som antas för
att bygga spårvägen. Dessa konsulter beräknas kosta drygt 2 mkr och den tekniske direktören har
bara delegation för upphandlingar upp till 2 mkr. Men det stora beslutet, nämligen att upphandling
av spårvägsentreprenaden ska ske och hur upphandlingen ska ske, fattade den tekniska direktören
själv utan att fråga nämnden – trots att det här rör sig om en upphandling på nära 800 miljoner
kronor!
Kommunen förväntar sig att Region Skåne upphandlar spårvagnar, spårvagnsdepå och underhåll av
spårvagnarna, men några avgörande beslut har regionen ännu inte tagit. Det är allmänt känt att
regionens ekonomi är ansträngd och att det är svårt att få ihop budgeten för 2017. FörNyaLund
framhåller i olika sammanhang det olämpliga i att regionen använder resurser till en helt onödig
spårväg på bekostnad av t ex sjukvården.
Som bekant saknas 90 mkr i kommunens finansiering av spårvägen. Fullmäktiges majoritet gav
tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att ”hitta” dessa pengar men såvitt känt har de
ännu inte lyckats. FörNyaLund kommer därför att ställa en s.k. enkel fråga vid nästa möte i
fullmäktige den 28 april. Det ska bli intressant att få veta vad som eventuellt händer i frågan.
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