Österåkers kommuns styrdokument
Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun
Antagen av Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:16
Dnr: KS 2015/0023
Kommentar: Ersätter författning ÖFS 2013:18, antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17, KF §
5:10
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Bakgrund
Utmanarrätt innebär att kommunen välkomnar initiativ från utomstående att utmana kommunen i syfte
att överta verksamhet i andra driftsformer.
Dessa riktlinjer reglerar att det är Kommunstyrelsen som, utifrån sin övergripande funktion och ansvar,
ska fatta beslut huruvida en utmaning ska tillstyrkas eller ej.
Kommunstyrelsens beredning och beslut ska ske skyndsamt.
Syftet med utmanarrätten kan ses som en del av Österåkers kommuns ambition att förändra och utveckla
kommunens verksamhet genom att öka mångfalden i utbudet av tjänster och därmed öka medborgarnas
valfrihet samtidigt som skattebetalarnas medel används på effektivast möjliga sätt.
Definition
Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har rätt enligt detta
regelverk att utmana den kommunala verksamheten.
Med utmaningsrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens
verksamhet ska upphandlas.
Syftet med kommunal utmaningsrätt
Syftet är att pröva verksamheter som ligger under kommunens ansvar och ta tillvara det intresse som
visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla kvalitet och effektivitet, en ny marknad eller stärka
en redan befintlig sådan.
Avgränsning
Verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska
ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller som inte
bedöms vara lämplig att läggas ut i någon typ av entreprenadform.
Utmaningens innehåll
Av utmaningen ska framgå vilken eller vilka verksamheter som utmanas.
Beslut om utmaning
Utmaning ska lämnas till Kommunstyrelsen, som har att avgöra om utmaningen ska tillstyrkas eller ej.
Vid Kommunstyrelsens eventuella tillstyrkande ska det av beslutet framgå om utmaningen antas helt eller
delvis.
Inkommen utmaning ska diarieföras och överlämnas till handläggare för beredning. Handläggningen ska
resultera i ett tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen, med förslag till beslut i frågan.
Om en eller flera nämnder är berörda av utmaningen ska Kommunstyrelsens kontor under beredningen
samråda med berörda förvaltningar..
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Genomförande
Vid ett eventuellt tillstyrkande från Kommunstyrelsen om utmaning ska beslutet överlämnas till
upphandlingsenheten för genomförande av upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
Upphandlingsenheten ska samråda med berörd/-a förvaltning/-ar.
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