Vill du utmana Laholms kommun?
Utmanarrätten innebär att den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som
kommunen driver får utmana den kommunala verksamheten. All verksamhet som drivs av
kommunen får utmanas, med undantag för myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner
och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egen personal.

Såhär gör du
Den som vill utmana Laholms kommun ska skicka in en skrivelse till kommunen där det
framgår:
•
•
•

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.

Vad händer med utmaningen?
Utmaningen prövas i två steg:
Först beslutas om utmaningen antas eller inte.
Antas utmaningen inleds en förstudie som utgör underlag till nästa prövning; om utmaningen
skall konkurrensutsättas och bli föremål för upphandling eller inte.

Vem ansvarar för prövningen?
Den nämnd som ansvarar för den utmanade verksamheten ansvarar för att handlägga och besluta
om utmaningen ska antas och leda till en förstudie eller annan åtgärd. Nämnden kan också
besluta att verksamheten inte ska konkurrensutsättas och avslå utmaningen. Beslutet ska
motiveras.
Berör utmaningen flera nämnders verksamhetsområden ska nämnderna samordna sin prövning
eller hänskjuta frågan till kommunstyrelsen. För utmaningar som rör konkurrensutsättningsfrågor
av principiell beskaffenhet eller som är av större vikt för kommunen ska nämnden med eget
beslutsförslag hänskjuta utmaningen till kommunfullmäktige för prövning.

Vad händer om utmaningen antas?
Antas utmaningen inleds en förstudie som blir underlag till beslut om den utmanade
verksamheten ska konkurrensutsättas eller inte.
Beslutar nämnden eller kommunstyrelsen att verksamheten ska konkurrensutsättas lämnas
ärendet vidare för upphandling i vanlig ordning. Alla intressenter kan delta i
konkurrensutsättningen, inte bara utmanaren.
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Lämna in utmaningen
Utmaningen sänds till:
laholm@laholm.se
alternativt
Laholms kommun
Humlegången 6
312 80 Laholm

märk kuvertet eller kalla mejlet ”Utmaning”

Kontaktperson

Vill du veta mer om utmanarrätten kan du kontakta:
Niklas Rosberg, upphandlare på telefon 0430 - 152 52
Eva Ahlgren, upphandlare på telefon 0430-154 05

