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Utmaningsrätt – En ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet för 
Strängnäs kommun 
 
Strängnäs kommun står inför tuffa ekonomiska år. För att klara utmaningarna och bibehålla 
god kvalité inom kommunala verksamheter behöver mycket göras. Vi måste kunna garantera 
våra medborgare att deras skattekronor används på det mest effektiva och kvalitetshöjande 
sättet. För att Strängnäs kommun ska kunna pressa kostnader och hålla hög kvalité inom 
verksamheterna måste vi våga förlita oss mer på näringslivet. Därför bör Strängnäs kommun 
införa utmaningsrätt.  
 
Enligt SKL kommer svenska kommuner behöva finna nya innovativa vägar för att klara 
framtidens ekonomiska utmaningar.1 Med utmaningsrätt menas att den som vill driva en 
verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. 
Tanken är då att en enskild aktör kan lämna in ett önskemål om att en del av den kommunala 
verksamheten ska upphandlas eller säljas, för att kunna bedriva verksamheten på ett mer 
kostnadseffektivt och kvalitetshöjande sätt. Utmaningsrätten är även en del i att öka 
mångfalden bland entreprenörerna. Kommunen får själv välja vilka verksamheter och till 
vilken grad de kan utmanas, en utmaning innebär inte en garanterad överlåtelse. Områden 
som berör myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner eller angelägenheter som 
enligt lag åligger kommunen är givetvis inte aktuellt för utmaning.2  
 
Bland de kommuner som redan infört detta med goda resultat finns Älmhult, Sollentuna, 
Kungsbacka och Halmstad. På senare tid har Moderater i bland annat Göteborg och 
Hässleholms kommun lagt liknande motioner. Vanliga områden utöver hemtjänst och 
särskilda boenden där privata aktörer i andra kommuner utmanar är fastighets-, park- och 
gatuskötsel, lokalvård samt måltidsverksamhet. Vanligt är att man, likt Upplands Väsby 
kommun, tillåter utmaningar på all kommunal verksamhet.  
 
Med anledning av Strängnäs kommuns ekonomiska situation ser vi att näringslivet är en 
viktig del för att stödja kommunala verksamheter inför kommande ekonomiska år. Vi yrkar 
därför; 
 

- att Strängnäs kommun inför utmaningsrätt på lämpliga kommunala 
verksamheter.  

 
 
För Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Strängnäspartiet i Strängnäs kommun.  
 
Georg Lagerstedt Örsbäcken 

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting. 2018. Vägval för framtiden 3 – UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA 
UPPDRAGET MOT ÅR 2030. SKL.se 
2 Sveriges Kommuner och Landsting. 2018. Utmaningsrätt eller utmanarrätt. 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/utmaningsratt.1841.html 



   
 

Motion vårdhund 
 
Vi har tidigare lagt en motion angående vårdhund/terapihund och senare har 
även ett annat parti följt efter. Svaret från kommunen har båda gångerna varit 
att ekonomin inte tillåter detta. Helt förståeligt med de upplägg som 
kommunerna vanligtvis har. Att ta personal från omvårdnaden av våra gamla 
och utbilda hund och förare på kommunens bekostnad blir en kostsam historia. 
Därför vill vi komma med ett annat förslag till lösning.  
  
 Då vi redan har ett hundvårdsteam i Strängnäs har vi en unik möjlighet  att 
prova oss fram. En sjuksköterska har utbildat sig och sin hund för egna pengar 
och uppfyller alla krav. Vi skulle kunna köpa lämpligt antal timmar från teamet, 
skulle ge betydligt lägre kostnader och ge en möjlighet att testa konceptet 
under en begränsad tid . 
 
Vårdhunden är här för att stanna och läkare,sjuksköterskor och sjukgymnaster 
kan vittna om vinsterna med att ha en hund som besöker äldreboenden. 
Hunden har en lugnande inverkan på demenssjuka och aktiviteter tillsammans 
med hunden  ger en ökad livskvalitet för de gamla. Kroppens måbrahormon 
oxytocin ökar och de blir mer tillfreds. Eftersom demens drabbar allt fler och 
ökar med att vi blir allt äldre måste vi använda olika sätt för att de gamla ska 
känna sig väl omhändertagna. Många har dessutom tidigare i livet haft en 
trogen hund som följeslagare och saknar den nära kontakt en hund kan ge. Man 
har också sett en minskad förbrukning av lugnande medel sedan man anlitat 
vårdhund.  
Sanningen är att personalen ägnar mycket tid till att lugna och trösta oroliga 
gamla. Hunden kan avlasta personal med sin närvaro och effekten av besöket 
ger  dessutom en kvardröjande effekt.  
 
Sverigedemokraterna föreslår 
-att  kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att köpa in tjänsten 
under en begränsad tid för att sedan utvärdera  
 
Maud Richthoff Sverigedemokraterna 
  
 



Vänsterpartiet Strängnäs Kommunfullmäktige 26 augusti 2019 

Interpellation - Vila för trötta fötter? 
 
Frågor till Teknik- och fritidsnämndens ordförande. 
 
Det finns några fina och långa gång- och cykelbanor i kommunen, exempelvis mellan 
Mariefred-Läggesta och Strängnäs stad-Solberga. 
 
Alla orkar inte gå eller cykla så långt även om de skulle vilja. Riktigt små barn kan behöva 
matpaus och omsorg. För de som har mer tid än ork skulle en stabilare bänk på lämpliga 
ställen kunna medföra att man orkar ta sig i mål. Placerade på rätt ställen kan de vara en 
fikaplats. 
 
 
Därför ställer vi följande frågor. 
 

1. Ungefär vad skulle det kosta er att sätta upp en stabilt och permanent placerad 
bänk, i investering och drift/underhåll per år? 

 
2. Tycker du att det skulle vara en intressant åtgärd? 

 
 
 
 
 
 
David Aronsson    och    Catarina Hellmark 
 
Vänsterpartiet Strängnäs 

 
 


