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§ 28 Remiss: Granskning av politisk styrning, 
uppföljning och samordning 
Dnr BSN 2020/4376 

Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar 

att lämna yttrande över granskningsrapporten enligt vad som 
framgår av barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har EY 
genomfört en granskning av politisk styrning, uppföljning och 
samordning. Med anledning av vad som framkommit i genomförd 
granskning ger kommunrevisionen totalt sju rekommendationer 
som riktas till granskade nämnder, inklusive barn- och skolnämnden: 

Övergripande 

 Fortsatt föra en dialog kring hur samarbetet mellan nämnd 
och förvaltning ska fungera 

 Vid behov dokumentera hur samarbetet ska fungera 

Målstyrningsarbetet 

 Fortsatt arbeta för att stärka kopplingen mellan 
utvecklingsmålen, valda indikatorer, verksamhetens mål och 
aktiviteter 

 Synliggöra hur program och policys förankras i 
målstyrningsarbetet 

Hantering av delegation 

 Fastställa formkrav för vilken information som ska framgå vid 
anmälan 

 Säkerställa att samtliga beslut anmäls 
 Upprätta kontroller för att se till att samtliga beslut anmäls 

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande som svar på 
granskningen och av kommunrevisionen delgivna 
rekommendationer. 

Underlag för beslut 
 Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26 
 Remisshandlingar, Granskningsrapport Politisk styrning, 

uppföljning och samordning (med bilagor), 2019-12-17 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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Barn- och skolnämnden 
 
Tid och plats 2021-02-16 klockan 17.00–21.10, ajournering klockan 18.30-

18.50, 20.30-20.35, Stora Södergatan 47, Råbandsknopen 
  
Beslutande  
Ledamöter Mia Honeth (L), ordförande 

Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf, deltar på distans 
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf, deltar på distans 
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans 
Mårten Spanne (S), deltar på distans 
Emma Fager Malmström (MP), deltar på distans 
Åsa Wittenfelt (SD), deltar på distans 
Kerstin Frygner (FNL), deltar på distans 

 

  
Tjänstgörande ersättare Jessica Ulfgren (L), deltar på distans 

Joakim Twete (S), deltar på distans 
Jonas Ringqvist (V), deltar på distans 

 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Joakim Andersson (C), deltar på distans 
Charlotte Lundgren (FNL), deltar på distans 
Ann-Sofie Frånberg (KD), deltar på distans 
Jens Gynnerstedt (MP), deltar på distans 
Frida Gudmundsson (FI), deltar på distans 
Marcus Svensson (SD), deltar på distans 

  
Tjänstepersoner Jytte Lindborg, skoldirektör 

Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola, 
deltar på distans 
Aleksandra Rodenkrans Hagström, verksamhetschef förskola, 
deltar på distans 
Marianne Andersson, HR-chef, deltar på distans 
André Levin, ekonomichef, deltar på distans 
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, deltar på 
distans 
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg 
Britta Fremling, nämndsekreterare, deltar på distans 
Linda Vedestig, samordnande utredare, deltar på distans, §§ 22-
24 
Lisa Carlsson, rektor, Källbyängars, Forsbergs minnes, Östertull 
montessoris och Prenneelvans förskolor, deltar på distans, §§ 22-
23 
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Corinne Bonder, rektor Svaleboskolan, deltar på distans, §§ 22-
23 
Ann Hejde Spjut, t.f. verksamhetschef för elevhälsan, §§ 22-36 
Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, §§ 26-31 

  
Övriga Zarko Isaevski, Lärarförbundet, deltar på distans, §§ 22-41 
 
Justerare Fanny Johansson (S) 
  
Paragrafer § 22–43 
  
Tid och plats för justering Digital justering den 22 februari 2021 kl. 12.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Britta Fremling 
  
  
Ordförande  
 Mia Honeth (L) 
  
  
Justerare  
 Fanny Johansson (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Barn- och skolnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-02-16 
  
Paragrafer § 22–43 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-21 Datum då anslaget tas ned 2021-03-16 
  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 Britta Fremling 
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