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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2021/24

Kulturnämnden

Revidering av specifika auktorisationsvillkor för
kundval kulturskola
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att anta reviderade specifika auktorisationsvillkor för
kundval kulturskola, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2021.
2. Kulturnämnden beslutar att de specifika auktorisationsvillkoren ska träda i kraft
från och med den 1 juni 2021.
3. Kulturnämnden beslutar att det specifika auktorisationsvillkoret om max tre
checkar per person, ska träda i kraft med omedelbar verkan gällande ansökningar
om plats till höstterminen. Kulturnämnden beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
I Mål och Budget 2021-2023 beslutade kommunfullmäktige om en besparing för
kulturnämnden på 2 miljoner kronor (KFKS 2020/40). Besparingen innefattade en ny
begränsning av max antal checkar/elevplatser per elev inom kundval kulturskola.
Kulturnämnden beslutade i internbudgeten 2021 att möta besparingskravet genom att
minska antalet checkar/elevplatser per elev från max fyra till tre, med start från och med
höstterminen 2021. Beslutet innebär att de specifika auktorisationsvillkoren för kundval
kulturskola måste revideras. I samband med denna revidering föreslås även en del
redaktionella förändringar, samt förtydliganden av betalningsvillkor gällande
terminsavgifter, utbetalning av ersättning till anordnarna, samt nya villkor för svar vid
ansökan om plats. De reviderade specifika auktorisationsvillkoren föreslås träda i kraft
från och med den 1 juni 2021. Auktorisationsvillkoret om max tre checkar/elevplatser
per elev, föreslås träda i kraft med omedelbar verkan gällande ansökningar om plats till
höstterminen.
Ärendet
Kort bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för kundval i Nacka kommun. Av
reglementet framgår vilka generella auktorisationsvillkor som gäller för alla kundval i
kommunen. Varje nämnd ska utifrån dessa generella auktorisationsvillkor anta specifika
auktorisationsvillkor för de kundval som bedrivs inom respektive nämnds verksamhet.
Nuvarande specifika auktorisationsvillkor för kundval kulturskola i Nacka antogs i
kulturnämnden i december år 2019.
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I Mål och Budget 2021-2023 beslutade kommunfullmäktige om en besparing för
kulturnämnden på 2 miljoner kronor (KFKS 2020/40). Besparingen innefattade bland
annat en begräsning av antalet checkar/elevplatser per elev inom kundval kulturskola.
Kulturnämnden beslutade i internbudgeten 2021 att möta besparingskravet genom att
bland annat minska max antal checkar/elevplatser per elev från fyra till tre.
Reviderade auktorisationsvillkor

Beslutet att minska max antal checkar/elevplatser, från max fyra till tre per elev, innebär
att de specifika auktorisationsvillkoren för kundval kulturskola måste revideras inför
höstterminen. I samband med denna revidering föreslås även en del redaktionella
förändringar, samt förtydliganden av tillämpningsanvisningarna. Förslaget till reviderade
auktorisationsvillkor innebär i korthet följande:
 förändring av max antal checkar/elevplatser från fyra till tre per elev.
 förtydliganden gällande terminsavgifter, och konsekvenser vid utebliven
betalning av dessa.
 tillägg gällande anordnarens ansvar att följa upp elevers frånvaro, samt
konsekvenser då ersättning betalats ut för elevplatser som inte nyttjats.
 förtydliganden gällande rutiner för registrering av antagna elever inför
utbetalning av checkersättning.
 förändrade villkor gällande svarstid från anordnare till kund vid ansökan om
plats.
 uppdatering av nämndens fokusområden.
Förslaget till reviderade specifika auktorisationsvillkor presenteras i sin helhet i bilaga
till denna tjänsteskrivelse. I bilagan är alla förslag till ändringar gulmarkerade och
tidigare formuleringar som föreslås tas bort är överstrukna.
Förslaget till reviderade specifika auktorisationsvillkor föreslås träda i kraft från och
med den 1 juni 2021. Det specifika auktorisationsvillkoret om max tre
checkar/elevplatser per elev, föreslås dock träda i kraft med omedelbar verkan gällande
ansökningar om plats till höstterminen.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Ärendet innebär inga konsekvenser för barn.
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