Konkurrensprövningspolicy
Fastställs av kommunfullmäktige och gäller för Varbergs kommun med bolag.
Inledning
Varberg växer och utvecklas och vår vision är att vara Västkustens kreativa mittpunkt. På
vägen dit ska vi skapa en mångfald av verksamheter och utförare som sammantaget skapar
förutsättningar för positiv utveckling och tillväxt.
Varbergs kommuns konkurrensprövningspolicy för den egna verksamheten syftar till att stötta
denna utveckling. Målsättningen med konkurrensprövningspolicyn är att skapa en innovativ
miljö för utveckling av kommunens verksamheter och att underlätta prövning om det är i egen
regi eller i alternativ driftsform som kommunalt finansierad verksamhet ska bedrivas.
Mål
För Varbergs kommun är kundnytta, valfrihet för invånare och brukare samt lokal
företagsutveckling målsättning med konkurrensprövning. Vidare ska kostnadseffektivitet,
kvalitetsutveckling och hållbarhet vara förhållningssätt vid konkurrensutsättning.
Kundnytta
Vår verksamhet är till för medborgare, näringsliv och besökare och vår verksamhet ska skapa
ett värde för dem vi är till för. Verksamhetsidén att förenkla människors vardag och inspirera
dem att uppnå sina drömmar tar utgångspunkt i detta. I vår verksamhet ska vi skapa högsta
möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Det avgörande är inte vem som utför
verksamheten utan det värde som tillförs medborgare, näringsliv och besökare.
Valfrihet
Med större valfrihet i olika verksamheter kan mångfald och inflytande för medborgare,
näringsliv och besökare öka.
Lokal företagsutveckling
Med hjälp av en genomtänkt konkurrensprövning ger vi möjlighet till positiv
företagsutveckling och tillväxt. En mångfald av små och stora företag, lokalt förankrade eller
nyetablerade i kommunen efterstävas.
Vad är möjligt att konkurrensutsätta
All verksamhet får/kan konkurrensprövas utom myndighetsutövning, ledningsfunktioner,
verksamhet som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad eller det som
kommunen beslutar inte får konkurrensutsättas.
Utmaningsrätt
Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den
kommunala verksamheten. Utmaningsrätt är ett komplement till nämndernas egna initiativrätt
och syftar till att stimulera företag att initiera och delta i konkurrensutsättning.
Verksamheter som drivs genom kundvalsmodell enligt lagen om valfrihetssystem, LOV får
inte utmanas.

Öppenhet och kommunikation
Varbergs kommun ska stå för god information och ett öppet klimat som främjar
kommunikation och dialog mellan kommunen och våra kunder. I kommunikation och dialog
förstår vi medborgare, näringslivet och besökares villkor och vi utvecklar kommunens
verksamheter i samarbete med våra kunder.
Likabehandling/konkurrensneutralitet
Varbergs kommun ska genom organisation och arbetssätt säkerställa konkurrensneutralitet
och likabehandling i de verksamheter som konkurrensutsätts.
Vid konkurrensutsättning får inte den egna verksamheten lämna anbud.
Ansvar
Kommunfullmäktige (KF)
KF fastställer konkurrensprövningspolicyn. KF ansvarar för att det finns möjlighet att
kontrollera och följa upp utlagd verksamhet.
Kommunstyrelse (KS)
KS ansvarar för strategier och tillämpningsanvisningar och säkerställer att uppföljning och
kontroll av utlagd verksamhet sker. Fattar beslut om konkurrensprövning av verksamhet som
berör flera nämnder
Nämnder
Utifrån verksamhetsmål ansvarar nämnd för att värdera, konsekvensbeskriva och besluta om
och när vilka verksamheter som ska konkurrensprövas. Nämnderna ansvarar för att policy och
tillämningsanvisningar följs och att uppföljning sker. Initierade nämnd ansvarar för att
samråda konkurrensutsättning som berör flera förvaltningar och lyfta till KS för att säkerställa
koncernperspektiv. Vid konkurrensutsättning ska nämnden säkerställa en tillämplig
förvaltningsorganisation i fråga om beställarkompetens, konkurrensneutralitet, likabehandling
och uppföljning. Nämnden måste särskilt säkerställa kompetens för att hantera krissituationer
och att återta verksamhet i egen regi.
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