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§ 1 Dnr BKU 2018/390 

Detaljbudget verksamhetsplan 2018 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Beslut 

Godkänna detaljbudget inom BKU:s ram för 2018: 

Ärendet 

Med anledning av att detaljbudgeten inte var klar till decembersammanträdet 

behöver den kompletteras i verksamhetsplanen för barn-, kultur och 

utbildningsnämnden 2018. 

Detaljbudget 2018 

Slag text 2017 2018 

1 Politisk verksamhet 1 113 1 110 

3 Kultur och Fritid 22 197 21 576 

400 Familjecentral/Öppna förskola 2 634 992 

401 Förvaltningskansli -3 038 6 318 

407 Förskola 80 904 81 345 

41 Pedagogisk omsorg 6 096 5 435 

42 Fritidshem 20 702 20 099 

43 Förskoleklass 7 537 5 717 

44 Grundskola/grundsärskola 172 942 170 235 

45  Gymnasieskola/gysär 81 655 83 245 

47 Vuxenutbildning 1 000 1 001 

Total budget  393 697 397 073 

Beslutet skickas till 

Alla chefer inom BKU 
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§ 2 Dnr BKU 2018/20 

Förtydligad ledningsorganisation för Barn-, Kultur och 

Utbildningsförvaltningen 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Beslut 

1. Tagit del av utredningen. 

2. Ställer sig positiv till förslaget och att förvaltningschefen fortsätter 

utreda och besluta i de processer som beskrivs i utredningen. 

3. Att förvaltningsledningen lämnar rapport om läget i juni och 

december 2018. 

Ärendet 

Under de senaste 6-7 åren har förvaltningsledningsnivån inom BKU blivit 

tunnare och förutsättningarna för styrning och ledning har minskat. Den 

tidigare mellanchefsnivån med verksamhetschefer för de olika 

verksamhetsområdena har successivt plockats bort. Kvar är nu 

förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. Detta har gjort att det i 

dagsläget finns roller i organisationen som är otydliga och en del positioner 

som är placerade centralt på förvaltningen borde finnas underställd rektor 

vilket ska utredas under 2018.  

Förslaget innebär att tre verksamhetsområden skapas  

 Förskola och med central administration  

 Grundskola 

 Gymnasieskola, elevhälsa och kultur  

Verksamhetsområdena förskola med central administration och grundskola 

får var sin verksamhetschef. Förvaltningschefen blir initialt tillika 

verksamhetschef för verksamhetsområdet gymnasieskola, elevhälsa och 

kultur.  Detta innebär att BKU-förvaltningen återigen har de tre chefsnivåer 

man kan ha på förvaltningsnivå vilket bör tydliggöra vem som har rätt att 

fatta beslut i olika frågor exempelvis enligt gällande delegationsordning.  
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Frågan om ny ledningsorganisation med chefsnivån verksamhetschefer lyfts 

till KS AU för beslut den 6 februari 2018. 

För övriga utredningsprocesser är förvaltningschefen ansvarig. 

Syftet med förändringen är att skapa tydlighet i styrning och ledning av 

förvaltningen.  

 

Riskbedömning enligt arbetsmiljölagen är genomförd 2018-11-16.  

Beslutsunderlag 

Förtydligad ledningsorganisation för Barn- Kultur och 

Utbildningsförvaltningen daterad 2018-01-15 diarienummer BKU 2018/20 

Riskbedömning BKU organisation daterad 2018-01-15 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom BKU-förvaltningen 
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§ 3 Dnr BKU 2018/255 

Svar till Revisionsrapport ”Granskning av 

upphandlingsrutiner” 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Beslut 

Till KPMG lämna följande svar: 

1. Nämnden och dess tjänstemän använder nu rutinmässigt de mallar 

som finns.  

2. Delegationsordningen kommer att ses över våren 2018. 

3. Nämnden kommer att se över rutinerna för att säkerställa att hela 

kedjan från planering till att följa upp att tecknade avtal följs. 

4. Nämnden kommer att se över rutinerna för att följa upp att avtalen 

kring upphandlade varor och tjänster efterföljs. 

5. Återkoppling sker till nämnden i maj 2018. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om kommunen har 

rutiner för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas enligt lagen om 

offentlig upphandling. Revisionen önskar att BKU-nämnden lämnar 

synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. 

Följande synpunkter har nämnden lämnat svar på: 

Styrelse och nämnder som beslutsunderlag vid större upphandlingar 

använder den nya mallen för tjänsteskrivelser som omfattar underrubrikerna 

ekonomiska konsekvenser, måluppfyllelse och samråd, se avsnitt 3.4. i 

rapporten. 

Styrelser och nämnder ser över delegationsordningen i enlighet med vad 

som rekommenderas under kommentarer till avsnitt 3.4. 
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Styrelse och nämnder tillser att upphandling och avtal utvärderas för att 

förbättra den kommande upphandlingen samt för att säkerställa att tecknade 

avtal efterlevs. Se avsnitt 3.5. 

Kommunstyrelse och nämnder och övrig ledning regelbundet följer upp att 

inköp endast sker av upphandlade varor och tjänster, se avsnitt 3.6. 

Yrkande 

Thomas Näsholm (S) yrkar på ett tilläggsyrkande enligt följande: 

Återkoppling sker till nämnden i maj 2018. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall sitt eget 

tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att 

nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

KPMG´s rapport ”Granskning av upphandlingsrutiner” 

Beslutet skickas till 

Alla chefer inom BKU 

KPMG 

 

 


