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Inför utmaningsrätt 
- För att främja en ökad kvalité, skapa en effektivare organisation, minska kostnaderna för den 
kommunala verksamheten och främja förtagande. 
 

För att ligga i framkanten avseende både företagsklimat föreslår jag att kommunen inför 
utmaningsrätt. 

Utmaningsrätt innebär att externa aktörer, såsom företag, kooperativ, föreningar med mera kan 
utmana kommunen avseende att driva kommunal verksamhet på ett bättre eller billigare sätt. 

Utmaningsrätten möjliggör även utökade möjligheter för lokala företag, och andra lokala aktörer, att 
delta i offentliga upphandlingar och växa. Likaså får kommunen ett verktyg för att hitta nya 
arbetssätt, hitta sätt att ytterligare höja kvalitén på kommunens verksamheter och möjligheten att 
sänka kostnaderna för den kommunal verksamheten. Utmaningsrätt gör det möjligt för kommunen 
hitta ny kompetens och dra nytta av innovationskraft som inte finns i den egna organisationen. 

Sveriges Regioner och Kommuner (SKR) sammanfattar utmaningsrätten kortfattat på följande sätt: 

En kommun eller en region kan på frivilliga grunder bestämma sig för att införa utmaningsrätt. 
Utmaningsrätt innebär att näringslivet får en initiativrätt avseende att pröva om av upphandling ska 
genomföras för ett visst verksamhetsområde. 

• Utmaningsrätten syftar till att pröva om verksamheter som utförs av kommunen kan 
bedrivas bättre eller billigare på annat sätt. Eventuellt av någon annan. 

• Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala 
verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra. 

• Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala 
verksamheten ska upphandlas eller säljas. 

• Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den 
kommunala verksamheten. 

• Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av 
kommunens verksamhet ska säljas. 

 Mitt medborgarförslag lyder: 

• Att kommunen inför utmaningsrätt. 
• Att utmaningsrätten, när/om den införs, tydligt framgår på vår webbplats och andra kanaler 

där företag kan uppfatta att Åstorps kommuns verksamheter omfattas av utmaningsrätt. 
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