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 Sammanträdesdatum   
  2020-09-17  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

§ 96 Yttrande avseende granskning av 
upphandlingsprocessen i Lunds kommun 
Dnr KU 2020/0142 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att  godkänna upprättat yttrande avseende granskning av 
upphandlingsprocessen samt översända detta till 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Lunds förtroendevalda revisorer har valt att granska om kultur- och 
fritidsnämnden följer lag (2016:1145) om offentlig upphandling och 
kommunens upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar. 
Sedan 2017 har kommunrevisionen genomfört löpande 
granskningar av de kommunala nämndernas upphandlingar. En 
positiv utveckling kan konstateras men fortfarande kvarstår brister i 
följsamhet gentemot lagstiftning och interna styrdokument. 
Granskningen visar att kultur- och fritidsnämnden till stor del följer 
lagstiftning och interna riktlinjer. Dock saknar en av 
upphandlingarna dokumentation vilket bedöms vara en allvarlig 
brist. Med anledning av granskningen har kommunrevisionen 
framställt önskemål om att kultur- och fritidsnämnden ska inkomma 
med svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som 
lämnats. 

Underlag för beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 
2020 
Missiv från kommunrevisionen avseende granskning av 
upphandlingsprocessen, inkommen den 11 juni 2020 
Rapport från Ernst & Young avseende granskning av 
upphandlingsprocessen, inkommen den 11 juni 2020 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 

 2020-09-17 KU 2020/0203 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tid och plats 2020-09-17 klockan 17.30–19.50, Stora Södergatan 47, 

Råbandsknopen. 
  
Beslutande  
Ledamöter Christian Gehrmann (FNL), ordförande 

Gunnar Brådvik (L), vice ordförande 
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande 
Adrian Borin (M) 
John Lager (C) 
Gustaf Hamilton (KD) 
Kerstin Vikner (S) 
Gabor Tilesch (S), distansdeltagande 
Peter Bergwall (MP) 
Göran Fries (V) 
Victoria Tiblom (SD) 

 

 
 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Bozena Irene Werbart (L) 
Peter Hedberg (L) 
Karl Melin (M) 
Linn Tufvesson (M) 
Eva Björn (FNL) 
Elvira Mehic (S) 
Edvina Palmkrantz (S) 
Elsa Christersson (MP), distansdeltagande 
Saima Jönsson Fahoum (V), distansdeltagande 
Amanda Mogensen (FI) 
Jonas Johansson (SD) 

  
Tjänstepersoner Peder Severin, Nämndsekreterare 

Michael Holmkvist, Administrativ chef 
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef 
Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör 
Annika Eklund, kulturchef 
Karin Bergendorff, bibliotekschef 
Martin Bater, it-strateg, distansdeltagande 

 
 
Justerare Adrian Borin (M) 
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 2020-09-17 KU 2020/0203 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

Paragrafer § 90–102 
  
Tid och plats för justering  

 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Peder Severin 
  
  
Ordförande  
 Christian Gehrmann (FNL) 
  
  
Justerare  
 Adrian Borin (M) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-17 
  
Paragrafer § 90–102 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-09-24 Datum då anslaget tas ned 2020-10-15 

  
Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 
  
  
Underskrift  
 Peder Severin 
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