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§160

Utmaningsrätt för Vaggeryds kommun (KS 2019/044)
Beslut
Kommunstyrelsen remitterar förslaget till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande inför beslut
i kommunfullmäktige utifrån nedan skrivningar.
Vaggeryds kommun inför utmaningsrätt.
Omfattning av utmaningsrätt
All verksamhet utom de kommunala bolagen ska omfattas av utmaningsrätten.
Myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner samt verksamheter som enligt lag och
förordning måste utföras av kommunen får inte utmanas.
Verksamhet som redan är konkurrensutsatt omfattas inte av utmaningsrätten, eftersom det ges
möjlighet att lägga anbud när det enskilda uppdraget ska upphandlas på nytt.
Skolor och förskolor undantas från utmaningsrätten eftersom Skolverket beslutar om tillstånd
att starta ny skola, varför befintliga skolor inte kan utmanas.
Om utmaningen leder till upphandling via LOU får egen regi delta.
Mottagare av utmaning
En utmanare skickar in en utmaning som redogör för vilken verksamhet i kommunen som
utmanas, om hela eller delar av verksamheten utmanas samt en beskrivning som visar
utmanarens förmåga att kunna driva den aktuella verksamheten.
En central funktion som tar emot utmaningarna och som vidarebefordrar dem till den nämnd
eller styrelse som är ansvarig för den verksamhet som utmanas.
Kommunstyrelsen informeras om inkomna utmaningar.
Ansvarig för beredning och beslut
Grundregeln är att den ansvariga nämnden själv bereder utmaningen och beslutar om den ska
antas eller avslås utifrån gällande lagar och regler, inriktningsmål och andra styrdokument.
Om det råder olika uppfattningar mellan nämnderna om vilken nämnd som är ansvarig, ska
kommunstyrelsen besluta vilken nämnd som ska pröva utmaningen, eller välja att själv pröva
utmaningen.
Om utmaningen avser en verksamhet som berör flera nämnder ska dessa samordna sin
prövning.
Om nämnderna inte kan enas i sin bedömning beslutar kommunfullmäktige.
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Reservationer
Kenth Williamsson (S), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S) och Anna-Karin Slunge
(S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Kenth Williamssons förslag.

Sammanfattning
Som en del av Femklöverns programförklaring ingår det att införa utmaningsrätt i Vaggeryds
kommun.
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att utreda införandet av
utmaningsrätt samt intraprenad i Vaggeryds kommun enligt beslut kommunstyrelsen §110;
2019-05-08. Utredningen har skett i samarbete mellan upphandlings- och kanslienheten och
för eventuellt genomförande ansvarar ekonomienheten.
Utredningen omfattar både utmaningsrätten och intraprenad men intraprenaden kommer att
hanteras som ett separat ärende.
För eventuell vidare handläggning av ärendet krävs det ett politiskt ställningstagande.
Upphandlingsansvarig Tamara Modric föredrar ärendet och om syftet med utmaningsrätt,
erfarenheter från kommuner som tillämpar utmaningsrätt, vilka verksamhetsområden som
utmanas mest, hur det ser ut i Vaggeryds kommun och lyfter eventuella nackdelar med att
införa utmaningsrätt.

Yrkanden
Gert Jonsson (M), Stig-Göran Hultsbo (MP), Allan Ragnarsson (M), Thomas Axelsson (KD)
och Magnus Thelin (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Kenth Williamsson (S) och Annelie Borgström (S) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag.
Jan-Olof Svedberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att rösta tills svar på
remiss från nämnderna har inkommit.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag på beslut, arbetsutskottets förslag och Kenth
Williamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag
antas.
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Votering
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag.
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.
Kommunstyrelsen beslutar med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster och 2 ledamöter som avstår från
att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag.

Expedieras till
Samtliga nämnder, kommunledningskontorets ledningsgrupp och upphandlingsansvarig.

Beslutsunderlag







Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2020-08-26, §133 Utmaningsrätt för Vaggeryds
kommun
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Skrivelse utmaningsrätt och intraprenad i Vaggeryds kommun 2020-03-09
Bilaga 1 Svensk Näringsliv kartläggning av utmaningsrätt 2010
Bilaga 2 Svensk Näringsliv kartläggning av utmaningsrätt 2018
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-08, § 110
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Voteringslista: §160
Ärende: Utmaningsrätt för Vaggeryds kommun, KS 2019/044
Voteringslist(or)
Omröstning 1
Ledamot
Gert Jonsson (M), ordförande
Thomas Axelsson (KD), ledamot
Magnus Thelin (L), ledamot
Allan Ragnarsson (M), ledamot
Jörgen Johansson (C), ledamot
Kenneth Åberg (S), ledamot
Annelie Borgström (S), ledamot
Anna Karin Slunge (S), ledamot
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot
Jan Sjögren (SD), ersättare
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande
Stig-Göran Hultsbo (MP), ersättare
Resultat

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
7
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