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1. Inledning 

 

Med utmanarrätt avses att någon riktar en framställning till kommunen om att 

en del av kommunens verksamhet ska konkurrensutsättas och upphandlas. Den 

som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver 

har rätt att utmana den kommunala verksamheten.  

Syftet med utmanarrätt är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, 

såväl kostnadsmässigt, kvalitetsmässigt som idémässigt. 

Kommunstyrelsen ska aktivt följa utmanarrättens tillämpning i kommunen och 

lämna råd och stöd till såväl nämnder som utmanare. 

2. Avgränsning 

 

All verksamhet som bedrivs av kommunen får utmanas, med undantag av 

myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag 

eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal eller som inte 

kan läggas ut på entreprenad. 

Riktas en utmaning mot verksamhet som är konkurrensutsatt och enligt avtal 

bedrivs av privatutförare eller enligt verksamhetsuppdrag i egen regi ska 

utmaningen betraktas som en intresseanmälan att delta i kommande 

upphandling. 

Verksamhet som bedrivs av utförarstyrelsen genom verksamhetsuppdrag får 

utmanas för tiden efter innevarande uppdragsperiod. Prövning av utmaning ska 

dock påbörjas utan dröjsmål. 

3. Utmaningens innehåll 

 

Av utmaningen ska framgå 

 vilken verksamhet i kommunen som utmanas 

 om hela eller delar av verksamheten utmanas 

 en beskrivning som visar utmanarens förmåga och lämplighet att själv driva 

den aktuella verksamheten 
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4. Prövning av utmaning 

 

Den nämnd som ansvarar för den utmanade verksamheten ska handlägga och 

pröva om utmaningen ska leda till upphandling av utmanad verksamhet. 

Om utmaningen berör flera nämnders verksamhetsområden ska nämnderna 

samordna sin prövning. Om enighet inte kan ske ska prövningen hänskjutas till 

kommunstyrelsen som avgör vilken nämnd som ska fatta beslut med anledning 

av utmaningen. 

Nämnden ska skyndsamt pröva om utmaning ska leda till upphandling enligt 

utmaningens intentioner. Nämnden ska motivera sitt beslut. 

Kopia av utmaning och beslut ska översändas till kommunstyrelsen. 

 


