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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr AFN 2020/168

Arbets- och företagsnämnden

Yttrande över remiss Översyn av reglemente för
kundval
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden antar yttrande över kommunstyrelsens remiss Översyn sav
reglemente för kundval i enlighet med förslag till yttrande den 16 december 2020,
bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet
Arbets- och företagsnämnden lämnar i ärendet förslag till yttrande över
kommunstyrelsens remiss Översyn av reglemente för kundval nämndens synpunkter på
reglementet och dess generella auktorisationsvillkor i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts ärende.
Arbets- och företagsnämnden föreslås ställa sig positiv till översyn och revidering av
reglemente för kundval.
Ärendet
Kommunstyrelsen remitterar den 23 september 2020 ett ärende om översyn av
reglemente för kundval till arbets- och företagsnämnden, kulturnämnden,
socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden. Nämndernas yttrande ska ha
inkommit till juridik- och kanslienheten senast den 20 december 2020.
I remissen framgår att kommunstyrelsen anser att en översyn av reglemente för kundval
och dess generella auktorisationsvillkor, som antogs av kommunfullmäktige under 2014,
bör göras som en del i att fortsatt vårda och utveckla kundvalen. I reglementet för
kundval definieras kommunens kundvalssystem för att säkerställa att samtliga kundval
innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt att uppföljningen är enhetlig och
transparent. Nämnden ansvarar för att anta specifika auktorisationsvillkor för kundvalet
som tar avstamp från bestämmelserna i reglementet för kundval. Det är enligt
kommunstyrelsen därför av stor vikt att få berörda nämnders synpunkter på om
uppföljningen som sker är enhetlig, transparant och förutsägbar och om nuvarande
reglemente ger tillräckliga förutsättningar för det. Vidare har nämnderna värdefull
erfarenhet av hur kundvalen och dess villkor fungerar i vardagen samt om det finns
behov av andra verktyg vid uppföljning av anordnarna. Därför ges de nämnder som har
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kundval möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i reglementet, däribland de
generella auktorisationsvillkoren.
Arbets- och företagsnämnden föreslås ställa sig positiv till översyn och revidering av
reglemente för kundval, samt lämna föreslagna synpunkter på innehållet i reglementet
och dess generella auktorisationsvillkor, i enlighet med kommunstyrelsens remiss.
Ekonomiska konsekvenser
Respektive processägare ansvarar för att skjuta till de resurser som krävs för att
genomföra översyn och revidering av reglementet för kundval. Resursbehovet kan
variera mellan olika processer beroende på antal kundval, utgångsläge etcetera.
Kostnader kopplat till översynen tas inom respektive nämnds befintliga budget.
Konsekvenser för barn
Det är viktigt att kundvalen genererar hög kvalitet. Ett beslut om en översyn av
reglementet för kundval och dess generella villkor kan på sikt ge positiva konsekvenser
för de kundval som rör barn.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Förslag till yttrande över remiss Översyn av reglemente för kundval
Bilaga 2 Tjänsteskrivelse KFKS 2020/864 Översyn av reglemente för kundval
Bilaga 3 Reglemente för kundval
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