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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 22 februari 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 23

Motion om utmaningsrätt
LTV 161185

Mikael Andersson Elfgren (M) föreslår i en motion inkommen 2016-08-22 att
Landstinget Västmanland utreder möjligheten att införa utmaningsrätt.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-09-21 § 91 h).
Regionstyrelsens yttrande
Sveriges kommuner och landsting, SKL, beskriver utmaningsrätt eller utmanarrätt
som en utmaning som ”innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling
ska genomföras”. Det innebär att aktörer får möjlighet att utmana kommuner och
landsting om driften av offentliga verksamheter. Utmaningsrätten är ett sätt att
pröva verksamheter som bedrivs av kommun eller landsting/region, både kostnadsoch kvalitetsmässigt. Det finns dock restriktioner över vad som får utmanas. Dessa är:


Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta
i speciallagstiftningen.



Strategiska ledningsfunktioner.



Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller
landstinget kan inte heller utmanas.

När en utmaning kommer in är det regionens ansvar att först bedöma om det är
lämpligt att verksamheten utmanas, och sedan pröva om den utmanade
verksamheten får upphandlas.
Idag är Stockholms läns landsting det enda landstinget/regionen som har infört
utmaningsrätt.
Det finns flera skäl att inte införa utmaningsrätt eller utmanarrätt:
Regionen ser ett behov av att arbeta för en mer sammanhållen och långsiktig
sjukvård. Utmanarrätt kan få effekten att verksamheter bryts ut ur helheten och
motverkar arbetet för just detta. Region Västmanland vill se en sammanhållen
sjukvård, inte en vårdgalleria där den Västmanländska vården läggs ut på privata
enheter.
I och med att det är regionens ansvar att pröva alla utmaningar som inkommer,
innebär det en större administrativ börda och större kostnader. I en tid där Region
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Västmanland och resten av landet arbetar för att minska mängden administration i
sjukvården, är det fel väg att gå att införa ännu mer administration. Detta gäller för
alla regionens verksamheter. Dessutom visar exempel från Uppsala och Enköping
kommuner att utmaningsrätt ofta innebär höga kostnader för utredning, och att
väldigt få av fallen leder till upphandling. Höga kostnader och större administrativ
börda är inte rätt väg att gå.
Möjligheten att följa upp och pröva regionens verksamheter finns redan idag och
görs kontinuerligt. Även möjligheten att upphandla vissa verksamheter finns redan
och kan beslutas om politiskt.
I ärendet yttrar sig
Mikael Andersson Elfgren (M), Denise Norström (S), Helena Hagberg (L), Hans
Jansson (V), Malin Gabrielsson (KD), Tomas Martinsson (M), Gunnar Björnstad (M),
Carina Sjölund (M), Kerstin Åkesson (MP), Ulrika Spårebo (S) samt Susanne Henning
Aihonen (M).
I ärendet yrkar
Mikael Andersson Elfgren (M) och Helena Hagberg (L) med flera bifall till motionen.
Hans Jansson (V), Kerstin Åkesson (MP) och Ulrika Spårebo (S) bifall till
regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Thomas Högström, Stefan Oszák Bengtsson, Elin Johansson, Andreas Weiborn, Tomas
Martinsson, Stephanie Bruksgård, Mikael Andersson Elfgren, Stefan Suvero, Carina
Sjölund, Maria Dellham, Silvana Enelo Jansson, Jenny Landernäs, Susanne Henning
Aihonen, Fredrik Larsson, Mohammed Rashid, Gunnar Björnstad, och Asta
Matikainen Lecklin (samtliga M).
Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Lars Alderfors, Bengt-Åke Nilsson och Ida Lindh
(samtliga L).
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD).
reserverar sig till förmån för Mikael Andersson Elfgrens yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
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Justerat 2017-03-01

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2017-03-01 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-03-03

Andreas Engstedt
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