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Kommunstyrelsen 

Policy för konkurrensutsättning av Färgelanda kommuns 
verksamheter - utmanarrätt 

Mål 

"Meningen med att konkurrensutsätta kommunens verksamhet ska utgå 
ifrån att det ska vara ekonomiskt och kvalitetsmässigt bäst för 
medborgarna." (KF 2008-04-23, § 27) 

1. Inledning
Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att i
enlighet med denna policy utmana den kommunala verksamheten.

2. Definition och avgränsning
Med utmaning avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en
del av kommunens verksamhet skall upphandlas. Med kommunens
verksamhet avses sådan verksamhet som kommunen driver med egen
anställd personal.

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av 
myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag 
och förordning måste utföras av kommunen med egen personal. 

Verksamheten som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas 
från övrig verksamhet. 

3. Till vem utmaningen riktas
En utmaning skall riktas till kommunstyrelsen.

4. Utmaningens innehåll
Av utmaningen skall framgå följande:

• Vilken verksamhet i kommunen som utmanas
• Om hela eller delar av verksamheten utmanas
• Vem eller vilka som utmanar kommunen
• En kort beskrivning av hur utmanaren planerar att driva

verksamheten
• En beskrivning som visar att utmanaren är en tänkbar och

kvalificerad potentiell anbudsgivare och leverantör av verksamheten
i en eventuell kommande upphandling.

• En uttryckt önskan från utmanaren om att själv få driva den aktuella
verksamheten
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5. Kommunstyrelsens uppgifter

2012-10-16 

A. När en utmaning har inkommit till kommunstyrelsen ska styrelsen
skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med
intentionerna i utmaningen.

Kommunstyrelsen har att avslå utmaningen om den finner 
att utmaningen avser myndighetsutövning, strategiska 
ledningsfunktioner eller vad som enligt lag och förordning måste 
utföras av kommunen med egen personal 
att den utmanade verksamheten inte är definierbar och möjlig att 
avgränsa från annan verksamhet 
gör bedömningen att utmanaren inte är en tänkbar och 
kvalificerad potentiell anbudsgivare och leverantör i en 
eventuellt kommande upphandling, 
att utmanaren inte har uttryckt en önskan om att själv driva den 
aktuella verksamheten. 

B. Om kommunstyrelsen bedömer att utmaningen följer villkoren i
denna policy ska styrelsen utreda förutsättningarna för upphandling

Kommunstyrelsen har sedan att lägga förslag till 
kommunfullmäktige som beslutar om den aktuella verksamheten ska 
konkurrensutsättas och utmaningen antas. 
"Beslut om alternativ driftform fattas av kommunfullmäktige i varje 
enskilt fall." (KF 2008-04-23, § 27 
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