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§ 64 Uppföljning av granskning av 
lokalinvesteringsprocessen
Dnr BSN 2019/3718

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har genomfört en 
uppföljning av den granskning av lokalinvesteringsprocessen som 
genomfördes under 2016. Syftet med den uppföljande granskningen 
är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att lokalinvesteringsprocessen är 
tydliggjord i enlighet med rekommendationerna i tidigare 
genomförd granskning. 

Den sammanfattande bedömningen i granskningen är att 
kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att förtydliga 
lokalinvesteringsprocessen. Trots detta råder det otydligheter och 
delade uppfattningar avseende ansvar och arbetsuppgifter i delar av 
processen. Ur denna aspekt anses processen vara tydlig för 
lokalinvesteringar där genomförandet följer en förutsägbar struktur 
med givna förutsättningar. Däremot anses processen brista för 
investeringar som av olika anledningar är mer komplexa och inte lika 
förutsägbara.

Barn- och skolförvaltningen delar i stor utsträckning bilden av 
investeringsprocessen samt de rekommendationer som beskrivs i 
rapporten. 

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-09-04 Uppföljning av granskning av 
lokalinvesteringsprocessen
Missiv, Uppföljning av granskning av lokalinvesteringsprocessen
Lunds kommun - uppföljning av lokalinvesteringsprocessen

Yrkanden
Ajournering under fem minuter.

Joakim Twete (S) med bifall av Åsa Wittenfelt (SD) och Mattias 
Horrdin (C): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att 
barn- och skolnämnden ser det som problematiskt att beslut om 
lokaler ofta fördröjs och/eller överprövas av kommunstyrelsen utan 
återkoppling till nämnden. Detta är en bidragande orsak till 
förseningar och fördyringar. Syftet med kommunstyrelsen som 
kontrollinstans bör vara att tillse att nämnden tagit hänsyn till bland 
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annat pågående planer och utveckling. I de fall kommunstyrelsen har 
invändningar bör ärendet kompletteras i nära dialog med nämnden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt detta.

Beslut

BSN beslutar
att som eget yttrande till kommunrevisionen överlämna 

förvaltningens skrivelse ”BSN Tjänsteskrivelse 2019-09-
04 Uppföljning av granskning av lokalinvesteringsprocessen”.

att     barn- och skolnämnden ser det som problematiskt att beslut 
om lokaler ofta fördröjs och/eller överprövas av 
kommunstyrelsen utan återkoppling till nämnden. Detta är en 
bidragande orsak till förseningar och fördyringar. Syftet med 
kommunstyrelsen som kontrollinstans bör vara att tillse att 
nämnden tagit hänsyn till bland annat pågående planer och 
utveckling. I de fall kommunstyrelsen har invändningar bör 
ärendet kompletteras i nära dialog med nämnden.

 

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
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Barn- och skolnämnden

Plats och tid Stora Södergatan 47, Råbandsknopen, 2019-09-18 klockan 
17.00–21.40

Ledamöter Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Tjänstgörande ersättare Joakim Twete (S)
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C), §§ 64-72
Charlotte Lundgren (FNL)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)
Emma Tomasson (FI)

Övriga Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola
Aleksandra Rodenkrans Hagström, verksamhetschef förskola
André Levin, ekonomichef
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef
Charlotte Svensson, HR- och kommunikationschef
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg, §§ 60-63
Gustav Svensson, lokalstrateg, §§ 60-67
Sandra Fors, huvudregistrator/ers. nämndsekreterare
Agneta Lindfors, LR (Lärarnas riksförbund), §§ 60-71
Tomas Antonsson, LR (Lärarnas riksförbund), §§ 60-71

Justerare Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer § 60–72

Plats och tid för justering Skolkontoret, 2019-09-26 kl. 15.00
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Underskrifter

Sekreterare

Sandra Fors

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-18

Paragrafer § 60–72

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-27 Datum då anslaget tas ned 2019-10-21

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen

Underskrift

Sandra Fors
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