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Kommunkansliet 

Datum 2022-12-09 

Dnr KS 2022/0150 

Till Kommunstyrelsen 
 

 
Svar på motion nr 16/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner 
utmanarrätten - den har aldrig fungerat 
 
 

Sammanfattning 
I motion nr 16/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) föreslår motionären att utmanarrätten ska 
läggas ner, då denna påstås ej ha fungerat. 
 
Riktlinjer för utmanarrätt inom Österåkers kommun, som antogs 2015 av Kommunstyrelsen, är en 
viktig förutsättning i kommunens strävan att visa på öppenhet inför möjligheten att även andra än 
kommunen kan driva en kvalitativ och god service m.m. med kommuninvånarnas bästa i fokus. 
Genom att utmana kommunens verksamhet kan en extern utförare/potentiell extern utförare visa på 
alternativt ansvar för drift av kommunal verksamhet.  
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
Avslå motion nr 16/2022 med hänvisning till utmanarrätten är en viktig förutsättning i kommunens 
strävan att visa på öppenhet inför möjligheten att även andra än kommunen kan driva en kvalitativ 
och god service m.m. med kommuninvånarnas bästa i fokus.  
 
 
Bakgrund 
Motionären framför att utmanarrätten aldrig har fungerat och att under de år som utmanarrätten 
funnits har inte den uttalade ambitionen i något avseende uppfyllts. Motionären menar vidare att 
kommunal verksamhet inte ska slås sönder utan få tillåtas fortsatt utveckling.  
 
Utmanarrätt innebär att kommunen välkomnar initiativ från utomstående att utmana kommunen i 
syfte att överta verksamhet i andra driftsformer. Riktlinjer för utmanarrätt inom Österåkers 
kommun, som antogs 2015 av Kommunstyrelsen, är en viktig förutsättning i kommunens strävan att 
visa på öppenhet inför möjligheten att även andra än kommunen kan driva en kvalitativ och god 
service m.m. med kommuninvånarnas bästa i fokus. Genom att utmana kommunens verksamhet 
kan en extern utförare/potentiell extern utförare visa på alternativt ansvar för drift av kommunal 
verksamhet.  
 
Syftet med utmanarrätten är 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. 
 
Vid en eventuell utmaning av kommunens verksamhet ska kommunen göra en prövning av 
utmaningen. Om kommunen finner att utmaningen ska bifallas leder detta till att ett 
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upphandlingsärende enligt lagen om offentlig upphandling initieras. Efter en regelrätt upphandling 
samt efter godkännande av Kommunfullmäktige enligt Kommunallagen (KL) kan ansvaret för drift 
av den utmanade verksamheten ske.  
 
Förvaltningens slutsatser 
Vid en eventuell utmaning av kommunens verksamhet ska kommunen göra en prövning av 
utmaningen. Om kommunen finner att utmaningen ska bifallas leder detta till att ett 
upphandlingsärende enligt lagen om offentlig upphandling initieras. Efter en regelrätt upphandling 
samt efter godkännande av Kommunfullmäktige enligt Kommunallagen (KL) kan ansvaret för drift 
av den utmanade verksamheten ske.  
Österåkers kommuns riktlinjer utgår från kommunallagens regelverk (KL kap. 10 § 1), som innebär 
att Kommunfullmäktige får, om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska 
bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ. 
Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det 
finns stöd för det i lag. 

Förvaltningens förslag är avslag på motionsförslaget. 

Bilagor 

1. Motion nr 16/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) – Lägg ner utmanarrätten – den har 
aldrig fungerat! 

2. Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun KS 2015/0023 

 

 

Staffan Erlandsson   Peter Freme                        
Kommundirektör   Kanslichef 

 

    Kristina Eineborg   
    Näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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___________ 
Expedieras 

Akt 

Motionären 
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