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Kommunfullmäktige 

Nr 5. Avskaffande av utmanarrätten 
KSN-2014-0312, KSN-2014-1514 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avskaffa utmanarrätten 

Anmäls kommunstyrelsens beslut 

att besvara utmaningen från Rescue kit enligt bilaga 1, 

att besvara utmaningen om borgerliga begravningsförrättare enligt bilaga 2, samt 

att lägga rapport om utmanarrätten till handlingarna enligt bilaga 3 

Reservationer 
Marta Obminska, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar enligt bilaga A. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Uppsala den 11 mars 2015 
Maria Gardfjell/Sara Hallman 

I ärendet deltagande: 
Maria Gardfjell (MP), Caroline Andersson, Ulrik Wärnsberg, Rahima Ortac, Gustaf Lantz, 
Eva Christiernin (alla S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Marta 
Obminska, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C), 
Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 

Dessutom närvarande: 
Linda Eskilsson (MP), Hanna Mörck (V), Daniel Rogozinski (V), Louise Landerholm Bill 
(M) och Anne Lennartsson (C). 
Ärendet 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret  • 753 75 Uppsala 
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Sara Pellving, borgerlig officiant vid begravningsbyrån Jordiska, har i skrivelse utmanat 
kommunens borgerliga begravningsförrättare. (Bilaga 4)  
 
Ärendet förelades kommunstyrelsens arbetsutskott med förslaget att kommunfullmäktige inte 
skulle utse begravningsförrättare för mandatperioden 2015-18. Utskottet återremitterade 
ärendet 11 juni 2014 (§ 127). Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 (§ 264) utsett 
borgerliga begravningsförrättare 
 
Rescue Kit H2 har i en skrivelse 1 december 2014 utmanat Uppsala kommun kring utbildning 
inom säkerhetsfrågor och krishantering (Bilaga 5). Den utmanade verksamheten är 
kommunstyrelsens ansvar.  
 
Bilagorna 1, 2, 4 och 5 finns att läsa i akten. 
 
Föredragning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27-28 november 2006 (§ 242) att uppdra till kommun-
styrelsen att utforma regelverk för utmanarrätt av kommunala tjänster. Vidare uppdrogs till 
samtliga nämnder att införa utmanarrätt enligt det regelverk kommunstyrelsen antar. 
Kommunstyrelsen antog, efter remissbehandling, ett regelverk den 13 juni 2007 (§ 157) 
Gentemot beslutet reserverade sig (S)-, (MP)- och (V)-ledamöterna. 
 
Kommunledningskontoret har utarbetat en rapport om utmanarrätten. 78 utmaningar har 
inkommit till kommunstyrelsen. Av dessa har ett tiotal lett till att upphandling skett. 
 
Efter åtta år med utmanarrätten kan konstateras att den mer eller mindre spelat ut sin roll då 
väldigt få utmaningar lämnas in och än färre leder till upphandling. Även utan att en utmaning 
lämnas in kan de kommunala verksamheterna genom omvärldsbevakning eller i dialog med 
marknaden hitta nya områden som kan lämpa sig för upphandling och därmed öka kvalitet 
och minska kostnader. Kommunen kontaktas nästan dagligen av företag som vill bli leveran-
törer till kommunen så ett stort intresse finns för detta. Även utan utmanarrätten kan företag 
som önskar bli leverantörer bemötas på ett sätt där möjligheter visas på att kunna bli leveran-
tör genom befintliga upphandlingar och genom att bli underleverantörer till befintliga 
leverantörer.  
 
Här föreslås därför att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa utmanarrätten och att 
kommunstyrelsen besvarar de två aktuella utmaningarna i enlighet med det. 
 
I svaret meddelas att utmaningen inte kommer att utredas av berörd nämnd som är kommun-
styrelsen. Det utmanade företaget uppmanas istället att vara aktiv kring de upphandlingar som 
utförs inom det aktuella området.  
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Bilaga A 
Reservation  
M, FP, C och KD 
 
Vi är positiva till att flera olika människor och företag ges möjlighet att utföra kommunala 
tjänster då det är viktigt att kunna erbjuda människor valmöjligheter. Ett avskaffande av 
utmanarrätten riskerar att minska möjligheterna att välja för Uppsalaborna. 
 
Utmanarrätten är en möjlighet för våra invånare, föreningar och företag att få en prövning av 
om en verksamhet kan vara lämplig att drivas av någon annan än kommunen. Det kan ske 
antingen genom upphandling eller genom försäljning. Syftet är att pröva om verksamheter 
som bedrivs av kommunen kan bli bättre, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Att en kom-
mun har utmanarrätt betyder att man har mer än en allmän vilja att upphandla. Den främsta 
fördelen med utmanarrätten är att utmanaren själv kommer med ett förslag om hur upphand-
lingen ska paketeras. Om det i stället är kommunen som står för upphandlingen blir den lätt 
för byråkratisk. 
 
Även i de fall då utmaningar inte leder till upphandlingar kan vi se att positiva effekter upp-
kommer i den kommunala verksamheten genom att den utreds och belyses och att konkur-
rensutsättningen även i vissa fall leder till högre kvalitet och effektivitet. Dessutom anser vi 
att det av föredragningen i ärendet inte framgår på vilken grund utmanarrätten ska avskaffas. 
Vi yrkade därför avslag på förslaget och reserverar oss mot att utfallet blev bifall. 
 
Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) 
 


