Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-17

§ 98 Remiss: Granskning av upphandlingsprocessen
inom barn- och skolnämnden
Dnr BSN 2020/4377

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över granskningsrapporten och föreslagna
rekommendationer i enlighet med vad som framgår av
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har EY
genomfört en granskning av barn- och skolnämndens samt kulturoch fritidsnämndens upphandlingsprocesser. Med anledning av vad
som framkommit i genomförd granskning ger kommunrevisionen
tre rekommendationer till Barn- och skolnämnden:





Säkerställa att de personer som genomför inköp,
direktupphandlingar och upphandlingar har den kompetens
som krävs samt tillgång till de hjälpmedel och system som de
behöver
Säkerställa att dokumentation upprättas för samtliga
upphandlingar och avrop
Arbeta fram tydliga rutiner för bevakning av avtal och
avtalsuppföljning

Kommunrevisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att
vidtas med anledning av granskningens resultat och de
rekommendationer som ges. Barn- och skolförvaltningen har skrivit
ett yttrande vari bland annat konstateras att flera av de brister som
identifierats ligger i linje med vad förvaltningen arbetar med att
åtgärda och förbättra. Utöver att begränsa antalet direktupphandlare
planeras även riktade utbildningsinsatser under hösten.

Underlag för beslut



Justerare

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-26
med yttrande Remiss: Granskning av upphandlingsprocessen
inom barn- och skolnämnden
Missiv med granskningsrapport 2020-06-11 Granskning av
upphandlingsprocessen

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunrevisionen
För kännedom:
-
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Sammanträdesdatum
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2020-09-17

BSN 2020/0336

Barn- och skolnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-17 klockan 17.00–20.35, ajournering klockan 18.4018.55, Sessionssalen, Stadshuset
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Mårten Spanne (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M), deltar på distans
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V), deltar på distans
Kerstin Frygner (FNL)
Joakim Twete (S)
Agneta Geijer (S)
Jens Gynnerstedt (MP), deltar på distans
Jessica Ulfgren (L)
Charlotte Lundgren (FNL)
Ann-Sofie Frånberg (KD)
Jonas Ringqvist (V), deltar på distans
Emma Tomasson (FI)
Marcus Svensson (SD), §§ 93-107, deltar på distans

Tjänstepersoner

Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola, §§
91-92, 94-96, 103-107
André Levin, ekonomichef
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, §§ 91-92
Marianne Andersson, HR-chef
Magnus Bokelid, utbildningschef område 4, §§ 91-101
Ann Hejde Spjut, t.f. verksamhetschef elevhälsa, §§ 91-92
Britta Fremling, nämndsekreterare

Justerare

Mårten Spanne (S)

Paragrafer

§ 91–107

Tid och plats för justering

Skolkontoret, 2020-09-28 kl. 15.00
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Diarienummer

2020-09-17

BSN 2020/0336

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Mårten Spanne (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 91–107

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-10-21

