Motion till Alingsås kommunfullmäktige
Avskaffande av den kommunala utmaningsrätten
Alingsås kommun är en av drygt 30 kommuner som har infört en så kallad utmaningsrätt. I Alingsås
infördes den 2011. Utmaningsrätten innebär att kommunen tillåter privata aktörer att ”utmana”
den kommunala verksamheten. I praktiken innebär detta att initiativet till vad som ska
konkurrensutsättas flyttas från kommunen ut till privata företag. Utmaningsrätten är på så vis i
grunden en ideologisk betingad initiativrätt, som vi motsätter oss. Vi är av uppfattningen att initiativ
till konkurrensutsättning av kommunalt producerad verksamhet bör komma från den folkvalda
politiken och inte direkt från enskilda marknadsaktörer.
Vårt motstånd mot utmaningsrätten är emellertid inte enbart ideologisk. Utmaningsrätten har av
dess förespråkare, inte minst arbetsgivareorganisationen Svenskt Näringsliv, framhållits som något
av en katalysator för kommunal omställning och effektivisering och inte minst ökad valfrihet.
Faktum är dock att utmaningsrätten har visat sig vara ett ytterst ineffektivt sätt att arbeta med
valfrihet på. Såvitt vi kunnat utröna har nästintill samtliga av de förhållandevis få utmaningar som
under de 8 år som rätten funnits till kommunen inkommit avvisats av en enig politik. Det enda
utmaningsrätten lett till är resurskrävande och inte sällan poänglösa kommunala utredningar. I vår
mening är det fel att lägga resurser på sådant när kommunen står inför stora ekonomiska
utmaningar och tuffa effektiviseringskrav är vardagsmat för vår personal.
Socialdemokraterna har en förhållandevis pragmatisk syn när det gäller huruvida kommunen ska
utföra tjänster helt och hållet i egen regi eller delvis bedriva dem via entreprenad. Alltsammans
beror på vad som är bäst för medborgarna i varje enskilt fall och att vi som kommun alltid kan
säkerställa en långsiktig rådighet över den verksamhet vi till syvende och sist har ansvar för. Ett
beslut att låta en extern aktör utföra kommunal verksamhet måste alltid grunda sig på en
bedömning att det är det bästa alternativet för såväl de berörda brukarna som för Alingsåsarna i
gemen. Det är givetvis av stor vikt att kommunen alltid säkerställer att den kommunala
verksamheten är kostnads- och kvalitetsmässigt effektiv. Samverkan med privata företag, inte minst
idéburna aktörer, kan till och med i vissa fall vara ett sätt att förbättra och utveckla den kommunala
verksamheten. Men initiativ till sådana genomtänkta förändringar av vår gemensamma kommunala
verksamhet ska alltid vara förbehållen den lokala politiken.
Vi föreslår därför
 att kommunfullmäktige fattar beslut om att avskaffa utmaningsrätten i Alingsås kommun
Alingsås den 14 oktober 2019
Björn Wallin Salthammer (S)
Karin Johansson (S)
Simon Waern (S)
Birgit Börjesson (S)
Roger Andersson (S)

