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Kommunrevisionen Kommunfullmäktige

Revisionsredogörelse för samfällda kommunrevisionen 2016

1 Inledning

Kommunrevisionen skall ge underlag till kommunfullmäktige inför dess prövning och beslut i
den årliga ansvarsprövningen.

De förtroendevalda kommunrevisorernas granskningsuppdrag uttrycks i kommunallagens 9
kapitel. Där fastställs att revisorerna, i den omfattning som följer av god revisionssed, årligen
skall granska all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområ-
den. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den finterna kontrol-
len som görs av nämnder och styreiser är tillräcklig.

Bland de förtroendevalda kommunrevisorerna utser fullmäktige lekmannsrevisorer att
granska verksamheten i kommunala bolag och stiftelser.

Revisorernas årliga granskning kan indelas i områdena granskning av årsredovisning och
delårsrapport, grundläggande granskning och fördjupande revisionsprojekt/finterna kontroll-
projekt. Som en del i granskningen har revisorerna löpande tagit del av fullmäktiges, sty-
relsers och nämndernas protokoll.

2 Granskning av årsredovisning och delårsrapport

2.1 Granskning av delårsrapport 2016

Utfallet per augusti 2016 uppgick till 14 mnkr vilket var ca 33 mnkr lägre än utfallet för
samma period 2015. Det prognostiserade utfallet för helåret 2016 innebar ett utfall i väsent-
ligt under budget (-45 mot 58).

Vid rapporttillfället förväntades skatteintäkterna 2016 öka med 4,4 % och nettokostnaderna
med 8,2 % inkluderat jämförelsestörande poster och 7,3 % eliminerat för dessa. Oaysett be-
räkningsgrund konstaterades att kostnaderna förväntas öka i högre takt än intäkterna. Ut-
vecklingen bedöms som oroande.

Från och med 2016 har kommunfullmäktige fastställt sex övergripande fokusområden. Till
fyra av dessa har sex kommunfullmäktigemål kopplats. Delårsbokslutets uppföljning av full-
mäktigemålen visar på att tre av verksamhetsmålen bedöms bli uppfyllda och ett riskerar att
finte bli uppfyllda medan ett har vid avlämnandet av delårsrapporten finte kunnat för mätning.



2.2 Granskning av årsredovisning 2016

Vi skall årligen till fullmäktige lämna en bedömning av om kommunens årsredovisning är upp
rättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed.
Våra sakkunniga biträden tar fram underlag för vårt ställningstagande.

Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma
om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god
redovisningssed. Efter granskning av räkenskaperna och årsredovisningen för 2016 bedö-
mer vi att räkenskaperna är rättvisande samt att bokföring och årsredovisning, inklusive den
sammanställda redovisningen, i allt väsentligt upprättats i enlighet med Jagen om kommunal
redovisning samt god redovisningssed. Räkenskaperna ger därför en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning.

Vi noterar att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts. Vidare har fulimäktiges bägge fi-
nansiella målsättningar uppnåtts för 2016. Fullmäktiges verksamhetsmål visar en till övervä-
gande del god måluppfyllelse. Med beaktande av måluppfyllelsen av såväl finansiella som
verksamhetsrelaterade mål bedömer vi att kommunen för 2016 uppvisar en tillfredsställande
måluppfyllelse.

3 Fördjupande revisionsprojekt

Under året har vår grundläggande granskning kompletterats med fördjupade granskningar,
till vilka sakkunnige biträden anlitats. Lunds kommuns revisorer har genomfört följande för-
djupade granskningar:

y Granskning av kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden

Granskning av biblioteksverksamheten

r Granskning av informationstillgång och insyn urtre perspektiv: nämndernas protokoll,
minoritetslagstiftningen och kommunikation.

r Granskning av lokalförsörjningsprocessen och lokalinvesteringsprocessen

y Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling

Granskning av miljönämndens tillsyn

Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter

Y Granskning av kommunens riktlinjer vid platering av barn i förskola, förskoleklass och
grundskola

Granskning av införandet av spårväg, del 1

y Utskrivningsklara patienter — En granskning av samverken mellan Lunds kommun och
Region Skåne

Vi har erhållit svar från styreiser och nämnder auseende genomförda granskningar under
2016. Inkomna och förväntade svar framgår av bilaga A.

Granskning av kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunens nämnder har
säkerställt en ändamålsenlig verksamhet och samverken för barn från resurssvaga förhål-
landen. Fokus i rapporten låg på det arbete som nämnderna bedriver rörande likvärdighet
och social hållbarhet gällande barn och unges förutsättningar för goda uppväxtförhållanden
och studieresultat.



Granskningen visade att nämnderna utför flera finsatser som på ett eller annat sätt är rele-
vanta när det gäller att förbättra förutsättningarna för barn från resurssvaga förhållanden.
Detta såväl i ordinarie verksamheter som i särskilda satsningar. I det granskade områdets
alla delar — från styrning till finsatser och uppföljning —finns det exempel där nämnderna visst
ambitionsnivå vad gäller social hållbarhet, och i dessa en god grund för ömsesidigt erfaren-
hetsutbyte över nämndgränserna.

Vår bedömning är att nämnderna i sin styrning kan och bör ta en tydligare utgångspunkt i
den viljeriktning som kommunfullmäktige gett uttryck för auseende fokusområdet social håll-
barhet. Detta för att tilise att det i styrning och ledning finns en tydlig strävan att utjämna
verkningarna av ojämlika förutsättningar förkommunens invånare. Vidare bedömer vi att
nämnderna i tillräckligt stor utsträckning finte genomför analyser av förutsättningar och behov
vad gäller barns resursmässiga förhållanden när de pekat ut riktningen för sins respektive
verksamheter. Nämnderna följer enligt vår bedömning i alltför låg utsträckning upp sins verk-
samheter, med auseende på hur dessa finverkar på just utjämnandet av de skilda förutsätt-
ningar som präglar kommuninvånarna.

Granskning av biblioteksverksamheten

Det övergripandet syftet var att granska om kultur- och fritidsnämnden, barn- och
skolnämnderna samt utbildningsnämnden säkerställer lagefterlevnad, kvalitet och
måluppfyllelse i biblioteksverksamheten.

Vi bedömer att Skollagens krav på skotbibliotek i princip är uppfyllda men att
Skolinspektionens krav på vad ett skotbibliotek ska innehålis finte uppfylls helt i alla
grundskolebibliotek, vad gäller tillgång till informationsteknik och andra medier. Alla
skotbibliotek har finte tillgång till fackutbildad bibliotekarie, vilket enligt vår bedömning är en
brist i förhållande till biblioteksplanens mål.

Biblioteksplanens mål och uppdrag bedöms i stora delar, men finte fullt ut vara uppfyllt. Den
främsta bristen är enligt vår bedömning att biblioteksplanen är inaktuell och finte längre har
en styrande effekt.

Granskning av informationstillgång och insyn urtre perspektiv: nämndernas
protokoll, minoritetslagstiftningen och kommunekation.

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnderna ser till att kommuninvånarna har en
tillfredställande möjlighet till insyn och informationstillgång. För att uppnå huvudsyftet har tre
områden granskats: protokoll, minoritetsspråk och kommunekation.

Kortfattet gjorde vi följande iakttagelser: Kommunens protokoll uppfyller kommunallegens
krav. Sammanfattningarna iprotokollen är överlag bakgrundsbeskrivningar och saknar
information om ärendets behandling och förslag till beslut.

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunkontoret att ta fram en handlingsplan för Lunds
kommuns arbete med nationella minoriteter. Planen har tagits fram i samråd med olika
intresseorganisationer. Planen är ute på remiss. Kommunen kartlägger löpande medarbetare
inom vård- och omsorgsförvaltningens språkkompetens. Alla utom tre elever som önskat
modersmålsundervisning i något av minoritetsspråken har erbjudits det. De tre eleverna har
efterfrågat modersmål i romani gurbet, vilket kommunen trots ansträngningar finte kunnat
tillmötesgå.

Det finns åtte kommunikatörer anställda på kommunkontoret och 16 under övriga nämnder.
Det finns i Lunds kommun finte någon enhetlighet i hur kommunikatörernas uppdrag styrs. De
fiesta nämnder har finte fastställt något uppdrag för kommunikatörerna verken iekonomi- och
verksamhetsplanerna eller i andra dokument.



Vi gör den sammanfattande bedömningen att det, gällande förståelsen av protokollen inom
vissa områden, finns utrymme för förbättring. Protokollens lagenlighet bedömer vi dock vara
tillfredställande. Gällande minoritetslagstiftningen gör vi bedömningen att det finns goda
ambitioner, men att kommunstyrelsen ännu finte till fullo har förverkligat dessa.
Gällande kommunikationsområdet bedömer vi att det finns brister i nämndernas styrning och
ledning av arbetet. Vi grundar bedömningen på att det i nuläget finte finns någon strukturerad
eller formaliserad styrning av kommunikationsarbetet. Omfattningen av problemet varierar
mellan nämnderna.

Granskning av lokalförsörjningsprocessen och lokalinvesteringsprocessen
Syftet med granskningen var att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i kommu-
nens övergripande och strategiska arbete med lokalförsörjningsfrågor och lokalinvesterings-
processen.

Vi jakttog bland annat att lokalinvesteringsprocessen beslutades av kommunfullmäktige med
intentionen att förenkla och likrikta beslutsgången samt att bygga lokaler av rätt kvalitet till
lågt pris. Kommunfullmäktiges målsättningar är tydliga och omsätts i nämndernas utveckl-
ings- och verksamhetsmålsättningar.

Enligt de intervjuade innebär lokalinvesteringsprocessen överlag en förbättring. Samtidigt
uppfattas den som oöverskådlig och emellanåt otydlig i dess praktfiska omsättning. Som en
del av införandet av lokalinvesteringsprocessen har två samordnende grupper inrättats; inve-
steringsgruppen och lokalplaneringsgruppen. Av intervjuer framkommer att roller och an-
svarsfördelning finte anses vara helt tydliggjorda. Lokalgruppen uppges sakna tydlig struktur,
vilket sannolikt begränsar dess effektivitet. Det framgår vidare att det finns skilde uppfatt-
ningar mellan nämnderna om beställningars omfattning. Likeså anses det finte tydliggjort vem
som ansvarar för utredningarna.

Den sammenfattende bedömningen är att det i viktige auseenden saknes nödvändig samsyn
och kommunikation vad gäller kommunens lokalinvesteringsprocess. Det finns vitt skilde
uppfattningar om lokalinvesteringsprocessens ändamålsenlighet och potential. Kunskapen
om processen varierer, liksom de respektive nämndernas hantering av olika moment i pro-
cessen. Isyfte att uppfylla intentionerna med processen auseende kommunnytta, tydlighet
och helhetssyn finns därför ett behov av att ytterligere tydliggöra och kommunicera roll- och
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna.

Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling
Granskningens syfte var att granska barn- och skolnämndernas arbete med att motverka
kränkande behandling. Gemensamt för både nämnderna var brister både gällande innehåll
och tillgänglighet för en del av förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Det fanns
även brister i nämndernas övergripande systematiske kvalitetsarbete auseende uppföljning
av arbetet med att motverka kränkande behandling och främja likebehandling.
Av de tre uppdrag som kommunfullmäktige gett barn- och skolnämnderna i september 2014
gällande kränkningar på nätet var endast det auseende strategi med utbildningsinsatser för-
verkligat. Det framstod som oklart vilka finsatser som genomförts eller planerats auseende de
övriga två uppdragen.

Inom barn- och skolnämnd Lund stad fanns brister när det gäller uppföljning av de anmäl-
ningar om kränkande behandling som görs, då nämnden finte tar del av utredningen.
Inom barn- och skolnämnd Lund öster fanns otydligheter gällande vem som tar beslut kring
likabehandlingsplaner samt otydliga formuleringar i policyn om när vårdnadshavare ska kon-
taktas. Nämnden bedöms finte heller till fullo ha säkerställt att rutinen kring anmälan var le-
vandegjord i verksamheterna.
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Vår sammanfattande bedömning var att barn- och skolnämnderna i delar bedriver ett ända-
målsenligt arbete auseende likabehandling, diskriminering och trakasserier. De respektive
nämnderna har för skolor och förskolor gemensamma blanketter och stödmaterial, samt
sammanställer och genomgår anmälningar auseende kränkande behandling och diskrimine-
ring. Nämnderna har dock sig emellan väsentligt skiljande rutiner och dokument inom ramen
för detta arbete, där vi identifierat brister inom olika områden för respektive nämnd.

Granskning av miljönämndens tillsyn

Syftet med granskningen var att bedöma miljönämndens tillsyn och kontroll. Under intervju-
erna framkom att arbetsgrupperna istor utsträckning har gemensamma maliar, rutiner och
skriftliga instruktioner för hur olika typer av tillsyn ska göras.

Vi noterade att det finns en tillsynsplan för verksamheten, grundad på en dokumenterad be-
hovsplan samt en kontrollplan för livsmedelskontrollen. Enligt uppgift får nämnden löpande
redovisning av hur det planerade arbetet fortskrider samt att en årlig uppföljning av verksam-
heten genomförs. Det noteredes dock att redovisningen finte finns protokoliförd och att upp-
följningen finte dokumenteres skriftligt. Tillsynsplanen innehöll finte heller någon information
om hur en uppföljning av planen ska ske. Den av nämnden behandlede årsanalysen ayse-
ende 2015 saknede uppföljning av de tillsynsaktiviteter snm planerats i tillsynsplanen för
2015. Tillsyn enligt legen om sprängämnesprekursorer hede finte genomförts vid tiden för
granskningen och nämns finte i tillsynsplan eller behovsutredning för 2016.

Den sammanfattade bedömningen vi gör av miljönämndens tillsyn och kontroll är att den
håller tillräcklig kvalitet och effektivitet. Dock bedömer vi att uppföljning och utvädring är otill-
räcklig samt noterer en brist i nämndens verksamhetsplanering gällande den nya legen om
sprängämnesprekursorer, vilken föranleder ett utökat behov av tillsyn.

Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter

Det övergripande syftet med granskningen var att undersöka om den politiske ledningen i byggnads-
nämnden, servicenämnden, socialnämnden och tekniske nämnden samt tillhörande förvaltningar
har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra niutbrott, be-
stickningar och oegentligheter i verksamheten. Granskningen utgick från fem komponenter:
kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvärdering
och uppföljning.

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och servicenämnden kan utveckla riskanalyserna
inför internkontrollplaner. Det finns vidare skillnader i information från nämnds- och förvalt-
ningsledningarna till förvaltningarna. Tekniska nämnden och i synnerhet servicenämnden var
tydliga med information om finterna regler till medarbetarna medan byggnads- och social-
nämnderna finte genomfört utbildningar för medarbetarna på området. På ledningsnivå an-
ordnades utbildning under 2014. Granskningen visade att socialnämnden och byggnads-
nämnden hede rutiner med förebyggande verken gentemot mutor och oegentligheter samt
att upphandlingar till övervägande del ansågs opartiskt genomförda.

Vi noterede brister i kommunens leverantörsregister där det saknades, eller finte fullt ut följ-
des, rutiner för att spärra avregistrerade och inaktive leverantörer. Därtill uppkom det under
granskningen att kultur- och fritidsnämnden saknede riktlinjer för fördelning av biljetter som
erbjuds till förvaltningen från föreningar eller motsvarande, vilket anses vara en brist.

Bedömningen är att berörda nämnders finterna kontroll i stort sett är tillfredställande utifrån de
fem komponenter som granskningen utgick ifrån. Vi bedömer dock att utbildning kan genom-
föras mer frekvent och riktas till bredere medarbetarkretsar.

5



Granskning av kommunens riktlinjer vid placering av barn i förskola, förskoleklass
och grundskola

Syftet med granskningen var att utröna om barn- och skolnämnderna i Lunds kommun följer
lagstiftning och domstolsutlåtanden angående placering av barn i förskola, förskoleklass och
grundskola.

granskningen uttrycktes det att antagningsreglerna ska ha modifierats för att följa den rela-
tiva närhetsprincipen. Det fanns inga förändrade riktlinjer för platering i förskoleklass. I de
riktlinjer som fanns saknades instruktion kring hur den relativa närhetsprincipen ska tillämpas
och när de olika grunderna för avslag bör tillämpas. De rektorer som intervjuades mengde att
det fanns frågetecken kring platering i förskoleklass, främst när det fanns ett högt antal sö-
kande i förhållande till platserna. Förvaltningsrätten avgjorde ett anta) fall under 2016 där det
framgick att nämnderna tagit beslut enligt principen om absolut närhet, snarare än relativ
närhet.

Nämndernas delegationsordningar skiljde sig åt gällande avslag vilket tedde till att ayslags-
förfarandet också skiljde sig åt väsentligt mellan de båda nämnderna. En arbetsgrupp har
tillsatt för att ta fram en gemensam process för plateringar i grundskola, men saknar tydligt
formulerade mål och tidsplan för implementering.

Vår samlade bedömning är att dagens riktlinjer för platering i förskoleklass och grundskola
finte är tillräckliga för att säkerställa en rättssäker och likvärdig prövning, vilket vidare leder till
att barn- och skolnämnderna finte kan säkerställa att plateringar sker i enlighet med lagstift-
ning och praxis. Det finns vidare brister i hur information om turordningsprinciperna förmed-
las till vårdnadshavare.

Granskning av införandet av spårväg, del 1

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om spårvägsinförandet sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Rapporten utgjorde
första avrapporteringen i en pågående granskningsinsats över flera år.

Vid granskningen framkom att tekniska förvaltningen under 2015 tagit fram en fördjupad ana-
lys för investeringskostnad. Beräkningarna i analysen stämdes av mot referensvärden från
andra svenska spårvägsstäder. Vidare skedde uppföljning av projektets ekonomi löpande i
kommunens ledningsgrupp samt avrapporterades till tekniska nämnden månadsvis. Gransk-
ningen visade att den delegationsordning som antogs 2015 gav större upphandlingsutrymme
till den tekniske direktören gällande upphandling när beslut om igångsättning är taget.

Vår sammanfattade bedömning är att spårvägsinförande idet stora hela sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundas på att
planeringen har utgått ifrån en stor mängd data, tidigare spårvägsprojekt, att kommunen av-
satt resurser för genomförande och uppföljning samt att besluten är tagna på rätt nivå och i
enlighet med delegationsordning.

Utskrivningsklara patienter — En granskning av samverkan mellan Lunds kommun och
Region Skåne

Syftet med granskningen var att granska hur Skånes kommuner och Region Skåne idag
samverkar kring utskrivningsklara patienter. Granskningen visade att det förutom överens-
kommelsen mellan kommunerna och regionen som reglerar processer runt patienter, finns
ett gemensamt IT-stöd och ett omfattande dagligt sumarbete kring de utskrivningsklara pati-
enterna.

Enligt de regelverk som finns ska patienter behandlas lika men utifrån granskningen kunde vi
se att det i praktfiken skiljde sig åt mellan olika sjukhus. Region Skåne hade under 2015 nå-
got färre dagar inneliggande utskrivningsklara patienter, ca 3,8, medan siffran för patienter



från Lunds kommun var 4,51 och riksgenomsnittet låg på 4,1. Resultat från granskningen
visade att den samordnade vårdplaneringen (SVPL) som bedrivs mellan Region Skåne och
Lunds kommun i de fiesta fall gav ett bra resultat för den enskilde medborgaren. De problem
som upptäcktes var i samband med vårdplanering med Skånes Universitetssjukhus där
kommunen blev kailad för tidigt samt att det ofta saknades en SVPL-ansvarig att föra dialog
med. Det bedöms att detta försvårar kommunens arbete med utskrivningsklara patienter.

Bedömningen är att det finns tydliga rutiner för ansvar och rollfördelning inom kommunen
vad gäller arbetsgången. Vidare bedömer vi att Lunds kommun arbetar på ett ändamålsenligt
och strukturerat sätt utifrån sitt ansvar men att det är angeläget att utveckla och förbättra
samverkan med Region Skåne, särskilt med auseende på Skånes Universitetssjukhus och
dess verksamheter.

4 Revision av kommunala bolag och stiftelser

Ur kretsen förtroendevalda revisorer i Lunds kommun väljs lekmannsrevisorer för Kraftringen
AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommuns Fastighets AB, Lunds kommuns Parkerings AB,
Fastighets AB Lund Arena och stiftelsen Arenan. Granskningen av de kommunalt ägda bola-
gen pågår i vissa fall. Se bilagorna till revisionsberättelsen.

5 Genomförda sammanträden, studiebesök, utbildningstillfällen m.m.

Vi har på sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas protokoll, samt följt de
olika verksamheterna genom bland annat besök av nämndpresidier. Vi har överlämnat våra
revisjonsrapporter tifil berörda nämnder, och till kommunstyrelsen, med begäran om återre-
dovisning av åtgärder.

Vår processinriktade granskning och vårt resultatorienterade arbetssätt innebär att gransk-
ningen ayslutas först sedan vidtagna och/eller planerade åtgärder har redovisats. Gransk-
ningsrapporterna överlämnas löpande till kommunledningskontoret för registrering på kom-
munens hemsida.

november 2016 genomförde kommunrevisionen två planeringsdagar där 2016 års erfaren-
heter diskuterades och planeringen för 2017 påbörjades.

De förtroendevalda revisorerna har under 2016 deltagit på olika typer av utbildningsinsatser
som t.ex. den årliga revisionskonferensen, EY:s utbildningsdag för förtroendevalda revisorer
på SLU i Alnarp och Studio i Malmö samt egen anordnad utbildningsdag i april.

För kommunrevisionen

Britt Svensson
Ordförande
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Bilaga A: Förteckning över upprättade granskningsrapporter revisjonsåret 2016 samt

svarsdatum för granskade nämnder.

Granskningar
Lokalförsörjningsprocessen/
lokalinvesteringsprocessen

Informationstillgång och
insyn urtre perspektiv

Svar senast Inkommit svar från

2016-12-09 BSN Lund stad
BSN Lund Öster
Kommunst reisen
Servicenämnden

~ Utbildningsnämnden
2016-12-09 BSN Lund stad

BSN Lund öster

Byggnadsnämnden

Barn från resurssvaga för- 2016-12-09
hållanden

Miljötillsyn ~, 31 januari
j 2017

Mutor och oegentligheter ' 31 januari
2017

i

Placering av barn och ele- 13 januari
ver 1 2017

Utskrivningsklara patienter 14 september

(Region Skåne) '~ 2016

Biblioteksverksamheten 31 augusti
2016

~— --

Svar inkom
2016-12-20
2016-11-28
2016-12-19
2016-12-12
2016-11-22
2016-12-20

~ 2016-11-28

2016-11-23

Kommunstyrelsen 2016-12-19

Kultur och fritidsnämnden 2016-12-09

Miljönämnden 2017-03-02

Servicenämnden 2016-12-12

Socialnämnden 2016-11-15

Tekniska nämnden 2016-11-30

Utbildningsnämnden 2016-11-22

Vård- och omsorgsnämn- 2016-12-08

den
Överförmyndarnämnden 2016-12-09

-- _ _ - -- --L —~
BSN Lund stad ~ 2016-12-20

BSN Lund öster 2016-12-01

Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-09

Socialnämnden 2016-11-15

Utbildningsnämnden 2016-11-22--
Miljönämnden 2017-02-07

Byggnadsnämnden 2017-01-24

Kommunstyrelsen 2017-02-09

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31

Servicenämnden 2017-01-23

Socialnämnden 2017-01-24

Tekniska nämnden 2017-02-07

BSN Lund stad 2017-02-20

BSN Lund öster 2017-02-09

Kommunstyrelsen ~ Ej svarat.

Vård- och omsorgsnämn- 2016-12-22

den
BSN Lund stad 2016-08-24

BSN Lund öster 2016-08-29

Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-29

Utbildninasnämnden 12016-08-16
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Kränkande behandling 31 januari BSN Lund stad ' 2017-02-22
2017

BSN Lund öster I2017-01-27

Kommunstyrelsen
1
Ej svarat.

Spårväg, del 1 31 januari
- - -- - ------

Kommunstyrelsen
-- - -- J

I Ö 7-02-15 J
2017 Tekniska nämnden 1 2017-02-07

D


