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Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av den granskning 
av lokalinvesteringsprocessen som tidigare genomförts. 
Servicenämnden bereds tillfälle att yttra sig över granskningen och 
de rekommendationer som lämnas.

Beslutsunderlag
Uppföljning av granskning av lokalinvesteringsprocessen, juni 2019.
Kommunrevisionens missiv 2019-06-12.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-05 (denna skrivelse).

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet. 

Ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av den granskning 
av lokalinvesteringsprocessen som tidigare genomförts. 
Servicenämnden bereds tillfälle att yttra sig över granskningen och 
de rekommendationer som lämnas.

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen och 
servicenämnden att:

• säkerställa att beslut fattas om ansvarsfördelning och 
uppdragsbeskrivning avseende servicenämndens roll som 
lokalförsörjare,
• säkerställa att arbetet med standardlokalprogram slutförs.

Serviceförvaltningen instämmer i att det på vissa punkter finns olika 
uppfattning om uppdrag och ansvar gällande lokalfrågorna. Några 
punkter handlar om olika bild av vad som är mest effektivt och en 
sådan diskussion är fruktbar och värdeskapande i förlängningen. 
Men ett flertal punkter handlar om processer, ansvar och beslut som 
behöver förtydligas. Det är oklarheter i processen som i 
förlängningen får kostsamma konsekvenser. Förvaltningen arbetar 
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kontinuerligt med att tydliggöra vad man uppfattar som oklart och 
komma med konstruktiva förslag på hur otydligheterna kan lösas. Så 
vitt förvaltningen förstår är kommunkontorets arbete med 
översynen på väg in i en fas där förvaltningen kommer att involveras. 
Det finns en ny dialog och bättre förutsättningar än tidigare att 
gemensamt åstadkomma förändringar, för att ytterligare förbättra 
processen. 

Vad gäller arbetet med standardlokalprogram fortgår det i 
samarbete med andra nämnder. Förvaltningens bild är att arbetet 
har både tempo och riktning och kommer att slutföras i god ordning. 

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar

att såsom sitt eget yttrande över Uppföljning av granskning av 
lokalinvesteringsprocessen till kommunrevisionen översända 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-05. 

Serviceförvaltningen

Pål Svensson Rebecka Kärrholm
Servicedirektör Stabschef

Beslut expedieras till:
Lunds kommunrevision
Akten
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