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Riktlinjer för utmanarrät i Heby kommun
Kommunstyrelsen beslutade 1 25 april 2014 om följande riktlinjer.

Inledning
Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har rätt att utmana den
kommunala verksamheten.

Syfet med en kommunal utmanarrät
Med utmanarrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens
verksamhet skall upphandlas eller, i undantagsfall, försäljas. Syftet är att pröva verksamheter som bedrivs
av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt.

Avgränsning
All verksamhet som drivs 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. VA-verksamhet får inte utmanas.
Riktas en utmaning mot verksamhet som bedrivs av annan juridisk person genom ett avtal med
kommunen skall den betraktas som en intresseanmälan att delta i en kommande upphandling.
Utmaningar som rör tjänster med ett kontraktsvärde som bedöms underskrida kostnaden för att
genomföra en utredning, utreds ej.

Utmaningens innehåll
Av utmaningen skall 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
5. Beslut om utmaning
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Den nämnd, beredning eller styrelse som enligt reglemente ansvarar för den utmanade verksamheten skall
handlägga och besluta med anledning av utmaningen.
Utformningen av aktuellt avtal är utgångspunkt för bedömningen om vilken beställande nämnd, beredning
eller styrelse det är som prövar utmaningen. Utmaningar som rör Hebyfastigheter/Hebygårdar avvisas av
kommunen och överförs till bolaget för att handläggs av bolagets styrelse.
Upphandling ska endast göras om utredningen visar förbättring antingen i kvalitet och/eller minskade
kostnader med bibehållen kvalitet.
Om utredningen mynnar ut i att verksamheten ska upphandlas ska det alltid krävas in redogörelse i
anbuden hur driften ska gå till, hur eventuell verksamhetsövergång ska gå till samt hur man hanterar
personalfrågor. Detta ska alltid bifogas anbud vid upphandlingar initierade enligt utmanarrätten.
Om utmaningen rör en verksamhet som ligger på flera nämnder skall nämnderna samordna sitt agerande
eller hänskjuta frågan till kommunstyrelsen att pröva utmaningen. Vid oenighet mellan nämnder eller
beredningar avgörs vilken nämnd som hanterar ärendet av kommunstyrelsen.

Nämndernas, beredningarnas och styrelsens roll
En kopia av utmaningen skall omedelbart delges kommunstyrelsen.
Nämnden, beredningen eller styrelsen som är ansvarig skall skyndsamt pröva frågan om upphandling
(eller försäljning) i enlighet med utmaningens intentioner och motivera sitt beslut.

Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen skall aktivt följa utmanarrättens tillämpning i kommunen och ge rådgivning och stöd till
såväl nämnderna/beredningarna som utmanarna. Kommunstyrelsen för ett centralt register över inkomna
utmaningar och hur de avgörs.

Den egna regin
När beslut fattats om att anta en utmaning av en verksamhet eller del av en verksamhet har den egna regin
rätt att inkomma med anbud. Detta ger den egna regin möjlighet att vinna utmaningar den berörs av.
Skulle den egna regins bud visa sig vara mest fördelaktigt vid en utvärdering avbryts upphandlingen.
Beslut om detta meddelas omgående anbudsgivarna.
Det anbudspris som den egna regin lämnar ska baseras på befintlig budget, eventuella
kostnadsreduceringar ska redovisas tydligt och verifieras i anbudet. Anbudspriset ska godkännas av det
politiska organ som ansvarar för driften av verksamheten.

Uppföljning
Avtal som har tecknats på grund av en utmaning ska utvärderas ett år efter kontraktsstart. I utvärderingen
skall det framgå antal tjänstemannatimmar som utredningen av utmaningen samt upphandlingen
genererade, kvalitet och kostnad kopplade till avtalet. Utredningen skall presenteras för kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer träder i kraf den 22 maj 2014
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Ordförande i kommunstyrelsen
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