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Dnr UBN 2021/112

Utbildningsnämnden

Implementering av reviderat reglemente för kundval
Förslag till beslut
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 12 april 2021 (§ 182) att anta ett
reviderat reglemente för kundval beslutar utbildningsnämnden följande.
1. Utbildningsnämnden beslutar att de generella auktorisationsvillkoren 1-27 såsom de
angivits i avsnitt 2 i reviderat reglemente för kundval ersätter de nuvarande generella
auktorisationsvillkor i kundval för förskola. Det innebär att numreringen för de specifika
auktorisationsvillkoren följer det nya reglementet. Ändringen gäller från och med den 1
augusti 2021 då även reglementet för kundval träder i kraft. I övrigt är de specifika
auktorisationsvillkoren oförändrade.
2. Utifrån reviderat reglemente för kundval ges utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att senast den 31 oktober 2021 återkomma med en
redovisning och förslag för tillkommande ändringar av de specifika
auktorisationsvillkoren.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 april i år att anta ett reviderat reglemente för
kundval som börjar gälla från och med den 1 augusti. Revideringarna består i huvudsak i
utökade sanktionsmöjligheter vid brister hos anordnare samt formaliaändringar. Som en
del i implementeringsarbetet föreslås nu utbildningsnämnden besluta att ersätta de
nuvarande generella auktorisationsvillkoren i kundval för förskola med de generella
auktorisationsvillkoren 1-27 såsom de angivits i avsnitt 2 i reviderat reglemente.
Ändringen gäller från och med den 1 augusti i år. Utbildningsnämnden föreslås även
besluta att ge utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att senast den 31
oktober 2021 återkomma med en redovisning och förslag för tillkommande ändringar av
de specifika auktorisationsvillkoren. Redovisningen väntas främst bestå i hur och om
utökade sanktionsmöjligheter ska användas vid brister hos anordnaren men även andra
eventuellt tillkommande områden som föranleder ändring med anledning av det nya
reglementet.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2021 (§ 182) att anta ett reviderat
reglemente för kundval. Det reviderade reglementet börjar gälla från och med den 1
augusti i år. Revideringarna består något förenklat i utökade sanktionsmöjligheter vid
brister hos anordnare men också formaliaändringar och ändringar kopplade till
reglementets utformning.
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Tillämpning av det reviderade reglementet för kundval förutsätter att
utbildningsnämnden aktivt implementerar detta genom att bearbeta och anta specifika
auktorisationsvillkor som överensstämmer med det nya reglementet.
Revideringar i form av formaliaändringar och ändringar kopplade till reglementets
utformning består enligt beslutsunderlag till kommunfullmäktiges beslut i;
-

Ny struktur efter ämnesområden
Mer generella villkor för att nämnden ska kunna anpassa sina specifika
auktorisationsvillkor
Sammanslagning av villkor, samt
Redaktionella ändringar, förtydligande av begrepp

Ovan revideringar har sammanställts i de generella auktorisationsvillkoren 1-27 i avsnitt
2 i det nya reglementet för kundval. Numreringen av de generella auktorisationsvillkoren
har ändrats i det nya reglementet. Det medför att även numreringen av de specifika
auktorisationsvillkoren behöver justeras för att överensstämma med det nya reglementet.
Förslaget är därför att dessa auktorisationsvillkor redan nu antas av nämnden som en del
i implementeringsarbetet och för att säkerställa att åberopande av villkor sker korrekt.
De nya generella auktorisationsvillkoren ersätter tidigare generella auktorisationsvillkor
och börjar gälla från och med den 1 augusti i år då reglemente för kundval träder i kraft.
I övrigt är de specifika auktorisationsvillkoren oförändrade. Föreslagen ändring är därför
av redaktionell karaktär.
För att utbildningsnämnden ska kunna tillämpa utökade sanktionsmöjligheter krävs det
att nämnden analyserat och sammanställt de eventuella behoven av detta inom
respektive kundvalsområde. Utöver vilken sanktion som ska tillämpas vid respektive
brist mot de olika auktorisationsvillkoren, har nämnden även som en del i
implementeringen uppmanats av kommunfullmäktige att;
-

Besluta om inom vilken tid en avauktorisation ska ske då en anordnare saknar
uppdrag
Fastställa vite utifrån anordnarens omsättning genom en av nämnden bestämd
procentsats
Utveckla uppföljning i samspel med andra kundvalsnämnder
Årligen anta uppföljningsplan för kundval med vidarerapportering till
kommunstyrelsen
Vid behov anpassa auktorisationsvillkor efter gällande lagstiftning

Förslaget är nu därför även att utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag
att senast den 31 oktober 2021 återkomma med en redovisning och förslag på
tillkommande ändringar av de specifika auktorisationsvillkoren. Om man vid analysen
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identifierar ytterligare områden som föranleder ändring med anledning av det nya
reglementet, bör även dessa ändringar ingå i redogörelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut bedöms inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser.
Handlingar i ärendet
Förslag till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn.
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