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Syfte 
Syftet med konkurrensutsättningspolicyn är att tillhandahålla en struktur och verktyg för att 
systematiskt pröva om andra än kommunen ska driva helt eller delvis offentligt finansierad 
verksamhet. 

Målet med att konkurrensutsätta kommunalt finansierade verksamheter är att 

• Bidra till en effektiv användning av kommunens resurser, med fokus på både kvalitet och 
ekonomi. 

• Bidra till verksamhetsutveckling genom att införa ett effektivt verktyg för kvalitets- och 
kostnadsstyrning av kommunens verksamhet, då den egna verksamheten jämförs och 
bedöms med omvärlden. 

• Bidra till ett livskraftigare näringsliv. 

Konkurrensutsättning av verksamhet- inriktning 
Ljungby kommuns verksamhet, med undantag för de verksamheter som nämns nedan, skall vara 
föremål för konkurrensprövning. Konkurrensutsättningspolicyn innebär dock inte ett ovillkorligt 
uppdrag att konkurrensutsätta de olika kommunala verksamheterna utan en möjlighet att få 
konkurrensutsätta kommunal verksamhet. Såväl ny som befintlig verksamhet kan 
konkurrensutsättas.  

Undantaget från konkurrensutsättning är:  

• Uppgifter som omfattar myndighetsutövning t.ex. beslut om bygglov  

• Annan verksamhet som enligt lagar och författningar inte får bedrivas i privat regi t.ex. 
fastställande av taxor och avgifter, räddningstjänst. kommunala skolväsendet  

• Strategiska beslutsfunktioner  

Eventuella ytterligare undantag från denna policy, med hänsyn till ett kommunövergripande 
intresse, kan beslutas av kommunstyrelsen.  

Konkurrensutsättningsplan  
Planen skall innehålla en analys av nämndens verksamhet utifrån ett 
konkurrensutsättningsperspektiv. I planen skall anges vilka verksamheter som i nuläget är utsatta 
för konkurrens/samarbete med andra kommuner eller andra aktörer samt förslag på verksamheter 
som skall bli föremål för en konkurrensprövning under den närmaste planeringsperioden. Vidare 
skall framgå vilka verksamheter som inte kan bli föremål för konkurrensutsättning. Varje nämnd 
skall inför varje mandatperiod upprätta en konkurrensutsättningsplan för sin verksamhet. 
Eventuell revidering av nämndens konkurrensutsättningsplan skall redovisas till kommunstyrelsen 
i samband med inlämning av verksamhetsförändringar.  

Om tveksamhet föreligger om konsekvenserna för kommunen totalt skall nämnden överlämna 
frågan om konkurrensutsättning i enskilt fall till kommunstyrelsen för prövning.  

En nämnds beslut om konkurrensutsättning av verksamhet skall föregås av en analys av 
förutsättningarna i varje enskilt fall. I analysen skall ingå en nulägesbeskrivning, en 
marknadsanalys, en verksamhetsanalys/ organisationspåverkan, kvalitetsanalys, analys av 
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personalfrågor/samverkan med fackliga organisationer, analys av infrastruktur och ekonomisk 
analys.  

I analysen kan även faktorer som stimulans för näringslivet ingå i bedömningen. En förutsättning 
är dock att det totalt sett bedöms innebär en fördel för kommunens medborgare. Nämnden skall 
genom ovanstående analys säkerställa att en upphandlad verksamhet inte blir dyrare och av sämre 
kvalitet än egen regi.  

Varje nämnd skall se till att i den mån det är möjligt informera och inhämta synpunkter från 
berörda målgrupper.  

Uppföljning och utvärdering  
Varje nämnd skall utarbeta kvalitetsmått för de verksamhetsområden för vilka nämnden svarar. 
Kvalitetsmått skall vara lika oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av en extern 
entreprenör. Varje nämnd ska årligen, i verksamhetsberättelsen, till kommunfullmäktige redovisa 
en sammanställning över uppföljningen av nämndens konkurrensutsättningsplan.  
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