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Inledning 
 
I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom 
Säffle kommun.  
 
Policyn ska vara ett stöd för nämnder, styrelser, personal och 
personalorganisationer i de sammanhang beslut fattas om att konkurrenspröva 
kommunal verksamhet. 
 
Till policyn finns framtaget definitioner och handlingsprogram. 
 
Syfte och omfattning 
 
Syftet med konkurrensprövning är att stimulera till verksamhetsutveckling, 
stimulera företagsutveckling, hög effektivitet och god kvalitet på kommunens 
tjänster, öka kommuninvånarnas valmöjligheter och ökad valfrihet för 
kommunanställda. 
 
När verksamheten prövas ger processen möjligheter att jämföra och bedöma 
den egna verksamheten med omvärlden. Konkurrensprövning är en process och 
ett verktyg för kvalitets- och kostnadsstyrning. En mångfald och variation i 
utbudet av tjänster ger våra kunder valfrihet. 
 
Konkurrensprövning kan omfatta en stor del av den kommunala verksamheten 
med undantag för myndighetsutövning och verksamhet som enligt lagar och 
författningar inte får konkurrensprövas.  
 
Omfattningen bedöms av nämnderna och kommunstyrelsen, som i de årliga 
verksamhetsplanerna föreslår vilka områden som skall konkurrensprövas, 
alternativt bedrivas i alternativ driftsform.  
 
Kommunfullmäktige tar ställning till dessa förslag, i samband med att 
verksamhetsplaner och budget fastställs. 
 
Nulägesanalys 
 
Ett beslut om konkurrensprövning ska föregås av analyser av förutsättningar 
för den aktuella verksamheten. Analysen ska vara så fullständig som möjligt 
och ge svar på om konkurrensprövning kan ske utan stora 
avvecklingskostnader eller högre driftskostnader.  
 
Nulägesanalysen är viktig som underlag (genomlysning för fastställande av 
grundfakta, jämförelser, besparingspotential, marknadsanalys etc.) inför det 
politiska ställningstagandet. Utifrån analysen kan den upphandlade 
verksamheten utvärderas. 
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Marknad 
 
För att en upphandling ska vara meningsfull måste det finnas en välfungerande 
marknad med kunniga och kvalificerade leverantörer.  
Det bör också göras en bedömning av möjligheten att efter en 
entreprenadisering kunna återta verksamheten i kommunal regi. 
 
Konkurrensplan 
 
Varje nämnd ska årligen i samband med beslut om verksamhetsplan och 
budget låta kommunfullmäktige pröva en konkurrensplan för konkurrens-
prövning inom sitt verksamhetsområde. Planen ska redovisa vilka 
verksamheter som i nuläget är utsatta för konkurrensprövning samt förslag till 
vilka verksamheter som ska konkurrensprövas för den närmaste 
planeringsperioden. I samband med årsredovisningen ska varje nämnd redovisa 
utfallet av planen.  
 
Interna anbud 
 
Egenregiverksamheten får inte lämna anbud.  
 
Personal 
 
Innan beslut tas om konkurrensprövning måste en bedömning göras av de 
personalekonomiska konsekvenserna.  
 
Insyn 
 
I förfrågningsunderlag och avtal ska det finnas en klausul som säkrar att 
kommunen får information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i 
hur verksamheten utförs. 
 
Kommunfullmäktiges ansvar och uppgifter 
 
I samband med att verksamhetsplaner och budget fastställs, tar kommun-
fullmäktige, på förslag av nämnderna, ställning till vilka verksamheter som 
skall konkurrensprövas. 
 
Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter 
 
Kommunstyrelsen har det strategiska och övergripande ansvaret för 
konkurrensfrågor inom kommunen. I detta ansvar ingår: 
 

• Att svara för riktlinjer, mallar, tillämpningsanvisningar och 
tolkningsfrågor (definitioner och handlingsplaner). 

 
• Att säkerställa att kommunen har tillgång till en god beställar- och 

upphandlingskompetens.  
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• Att ansvara för övergripande frågor som berör utveckling av 
konkurrensprövning. 

 
• Att kontinuerlig kommunikation och information sker med det lokala 

näringslivet. 
 

• Att ansvara för hantering av övergripande personalfrågor. 
 

• Att kontinuerligt se över policyn och föreslå ändringar. 
 
Nämndernas ansvar och uppgifter 
 
Nämnderna ansvarar för: 

 
• Att årligen i konkurrensplanen föreslå om verksamheter skall 

konkurrensprövas. 
 

• Att samråd sker med berörd personals företrädare vid tillämpning av 
policyn. 

 
• Att ta fram nulägesanalys och marknadsanalys som underlag för 

konkurrensprövning. 
 
• Att ge kvalitetsmål och bedöma kundernas krav för den beställda 

verksamheten. 
 

• Att ha en plan för hur den upphandlade verksamheten ska fungera och 
vilka mål och krav som ska tillfredsställas. 

 
• Att fatta beslut om upphandlingen och val av entreprenör. 

 
• Att utvärdera och följa upp att den upphandlade verksamheten 

överensstämmer med beställningen som gjorts och lämna redogörelse 
av uppföljningen till fullmäktige. 

 
• Att tillräcklig kompetens finns inom förvaltningen för utvärdering, 

uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats ut på entreprenad. 
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Definitioner och handlingsplan till policy för 
konkurrensprövning  
 
Nedanstående illustration visar skillnaden mellan offentlig och privat drift och 
finansiering: 
   
  

Offentlig finansiering 
 

 
Privat finansiering 

 
Offentlig drift 

 
Egen regi 
(förvaltningsform) 
 

 
Bolagsverksamhet 
(ex sophämtning) 
 

 
Privat drift 

 
Alternativa driftformer, 
upphandlad verksamhet 
(entreprenader) 
 

 
Helt privat verksamhet, 
privatisering 
(ex barnflicka) 

 
Olika driftformer 
 
Traditionella kommunala arbetsuppgifter kan utföras och drivas i många olika 
former. Här följer en beskrivning av olika uttryck och möjligheter till olika 
modeller. 
 
Egenregiverksamhet 
 
Denna verksamhetsform bedrivs normal sett i förvaltningsform med 
kommunen som huvudman. Kommunen har även det totala juridiska ansvaret 
för verksamhetens bedrivande.  
 
Entreprenad 
 
I den här verksamhetsformen måste alltid kommunen genomföra en 
upphandling i enlighet med Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 
(LOU), då en extern part antas som leverantör. Fastän tjänsten utförs av extern 
part har kommunen kvar det totala juridiska ansvaret för verksamheten. 
Kommunen är fortfarande huvudman för och finansiär av verksamheten. 
Enbart utförandet, driften, har övertagits av en extern entreprenör. Det handlar 
om ett köp av produktion eller tjänster utifrån villkor som anges i samband 
med upphandlingen.  
 
Privatisering 
 
Privatisering innebär, att kommunen överlåter hela ansvaret av både drift och 
finansiering för en verksamhet till privata utövare. Driftsentreprenad ska inte 
förväxlas med privatisering. 
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Avknoppning och personalkooperativ 
 
Anställda inom kommunen kan lämna sitt jobb och erbjuda sig att ta över 
verksamheten för att driva den som egna företagare s.k. avknoppning. En 
vanlig organisationsform vid avknoppning är ett personalkooperativ i form av 
en ekonomisk förening. 
 
Vid avknoppning uppstår ett entreprenadförhållande så dessa tjänster måste 
upphandlas i enlighet med LOU.  
 
Möjligheterna att lämna stöd begränsas av reglerna i kommunallagen och lagen 
om offentlig upphandling. Anställda i kommunen som vill bilda egna företag , 
med verksamhet som i huvudsak motsvarar deras tidigare arbetsuppgifter, skall 
erbjudas information och utbildning, konsultstöd samt tjänstledigheter i den 
omfattning som kommunstyrelsen beslutar.  
 
Bidrag till enskild finansierad verksamhet 
 
Kommunen kan också lämna bidrag till enskild finansierad verksamhet. 
Normalt bestämmer kommunen över bidragets storlek. Huvudmannaskap och 
ansvar för drift finns hos den enskilde.  
 
Upphandling och förfrågningsunderlag 
 
Reglerna för upphandling styrs i huvudsak av LOU. 
 
Ett viktigt strategiskt dokument och grunden för själva upphandlingen är 
förfrågningsunderlaget. Där skall alla relevanta krav och specifikationer 
framgå. Det är utifrån innehållet i detta dokument som intresserade externa 
aktörer kan lämna in anbud. 
 
Små och medelstora företag 
 
Hänsyn bör tas till mindre företags möjligheter att lämna anbud. Det kan t.ex. 
ske genom att det är möjligt att lämna bud på delar av tjänsten. En förutsättning 
är att tillvägagångssättet inte strider mot LOU eller annan lag. 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
De krav och kriterier som finns angivna i upphandlingen och eventuella 
oförutsedda effekter av vikt ska följas upp och utvärderas. För en effektiv och 
bra jämförelse krävs bra mått och gemensamt utvecklade metoder för 
kvalitetsmätning. Vid upphandlingen ska framgå vilka konsekvenserna blir om 
uppställda krav inte fullföljs av leverantören. Tydliga krav underlättar valet av 
leverantör och ger möjlighet att jämföra med egen regi. 
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Informations- och förhandlingsskyldighet 
 
Beslut om att ta in anbud på någon verksamhet ger arbetsgivaren en skyldighet 
att förhandla enligt Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL).  
 
Personal 
 
Innan beslut tas om konkurrensprövning måste en bedömning göras av de 
personalekonomiska konsekvenserna.  
 
Personalfrågor i samband med konkurrensprövning hanteras i enlighet med 
gällande lagar och förordningar.  
 
Övertagande av lokaler, inventarier mm 
 
Frågan om upplåtande av lokaler, inventarier och dylikt ska beaktas 
 
Begreppet verksamhetsövergång 
 
Verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening behandlas i Lagen (1982:80) om 
anställningsskydd (LAS).  
 
Reglerna om verksamhetsövergång finns i 6 b § LAS och bygger på EG-
direktivet om överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av verksamheter 
( 77/187 EEG). 
 
För att kunna avgöra om reglerna är tillämpliga måste man först ta ställning till 
om det är en fråga om verksamhetsövergång i lagens mening. För detta krävs 
en bedömning av om det föreligger identitet mellan den verksamhet som 
överlåtaren bedrev och den verksamhet som förvärvaren övertagit och bedriver. 
Något rättsligt samband mellan den som har drivit en verksamhet och en ny 
arbetsgivare som tar över verksamheten behöver inte finnas. EG-domstolen har 
ställt följande kriterier som ska tas med i bedömningen: 
 

1. Arten av företag eller verksamhet 
2. Om företagets materiella tillgångar som byggnader och lösöre har 

övertagits eller inte 
3. Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten. 
4. Om majoriteten av de anställda har övertagits eller inte 
5. Om kunderna har övertagits eller inte 
6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen 
7. I förekommande fall den tidsperiod som verksamheten legat nere 
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Omständigheterna ska inte betraktas isolerade var för sig. Det ska göras en 
samlad bedömning av alla förhållanden kring övergången. Den ekonomiska 
enhetens identitet följer även av andra omständigheter såsom dess personal, 
arbetsledning, organisation av arbetet, driftmetoder och i förekommande fall, 
det driftkapital som enheten förfogar över. Enbart den omständigheten att 
arbetsuppgiften som sådan gått över föranleder inte att det är fråga om 
verksamhetsövergång. 
 
 
 


