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§ 51
Svar på motion – Låt startups lösa kommunens
problem (KSKF/2018:268)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för tävlingar för start-ups, bifalles.
2. Motionens förslag om att genomföra tävlingar för start-ups, avslås.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 11 juni 2018 lämnat in en motion om att Eskilstuna
kommun ska ta hjälp av innovativa startup-företag för att lösa problem inom
kommunens verksamheter. Motionären yrkar på:
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna samt genomföra
tävlingar för start-ups i att lösa konkreta problem inom Eskilstuna kommun i
enlighet med motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2018, § 150.
Innovationskraft är en viktig faktor för offentliga verksamheters möjlighet att möta
nuvarande och framtida utmaningar, innovationsupphandlingar, hackatons med
problemställningar (motionens intention) och ett starkt innovationsarbete inom
organisationer är exempel på lösningar. Det behöver utredas hur motionens
intentioner kan samverka med nuvarande lagstiftning, hur kommunens styrande
dokument kring upphandling förhåller sig och även hur eventuell annan typ av
kompensation till vinnaren skulle kunna utformas för att inte anses som tjänsteköp.
Motionens intentioner bör även tas med i kommande revidering av styrande
dokument gällande upphandling.
Motionens intentioner bedöms ha en positiv påverkan på lokala jobb i Eskilstuna
genom att den ger möjlighet för fler nya och växande företag i Eskilstuna genom
nya affärsmöjligheter för näringslivet. Kommunledningskontoret anser att
förutsättningarna ska utredas vilket leder till delvis bifall av motionen men att
innan förutsättningarna är utredda kan inte tävlingar genomföras vilket leder till att
den delen av motionen avslås.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Stefan Krstic (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionens första
beslutsförslag bifalles och att motionens andra beslutsförslag avslås.
______
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Motion

Låt start-ups lösa kommunens problem
Eskilstuna kommun borde använda kreativa och innovativa entreprenörer för att lösa problem. Inom en så stor
organisation som Eskilstuna kommun uppstår alltid olika problem. Uppgifter löses inte så effektivt som man önskar.
Många av dessa problem blir lösta, men vissa kvarstår och blir kvar under lång tid. Ibland är det helt enkelt den
kommunala organisationens tyngd, traditioner och inneboende begränsningar som står i vägen.
För denna grupp problem är det bra att få in externa krafter. Men att upphandla konsulter kan vara både dyrt och
ineffektivt.
Istället kan man utlysa en tävling, eller ”hackathon” som det ibland kallas, där man låter utomstående ”hacka” olika
problem. Kommunen identifierar det problem man vill ha löst och formulerar om det till en uppgift. Problemen
bör vara begränsade och konkreta. Intresserade entreprenörer som anmäler sig till tävlingen får en viss tid på sig och
får tillgång till nödvändiga data från kommunen. Den bästa lösningen, efter de kriterier man satt upp, vinner
tävlingen och kan, om LOU tillåter det, implementeras och utföras av den vinnande entreprenören. Annars får en
upphandling göras och vinnaren får någon annan form av belöning och kompensation.
Rätt genomfört skulle detta bidra till en mer effektiv och innovativ kommun samt skapa affärsmöjligheter för lokala
mindre företag att starta och växa.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:


Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna samt genomföra tävlingar för start-ups i
att lösa konkreta problem inom Eskilstuna kommun i enlighet med motionens intentioner.
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Svar på motion – Låt startups lösa kommunens
problem
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för tävlingar för start-ups, bifalles.
2. Motionens förslag om att genomföra tävlingar för start-ups, avslås.

Sammanfattning
Niklas Frykman (L) har den 11 juni 2018 lämnat in en motion om att Eskilstuna
kommun ska ta hjälp av innovativa startup-företag för att lösa problem inom
kommunens verksamheter.
Utredning behöver genomföras för att se hur motionens intentioner kan samverka
med nuvarande lagstiftning samt att motionens intentioner bör tas med i kommande
revidering av styrande dokument gällande upphandling.
Motionens intentioner bedöms ha en positiv påverkan på lokala jobb i Eskilstuna
genom att den ger möjlighet för fler nya och växande företag i Eskilstuna genom
nya affärsmöjligheter för näringslivet.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 11 juni 2018 lämnat in en motion om att Eskilstuna
kommun ska ta hjälp av innovativa startup-företag för att lösa problem inom
kommunens verksamheter. Motionären yrkar på
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna samt genomföra
tävlingar för start-ups i att lösa konkreta problem inom Eskilstuna kommun i
enlighet med motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2018, § 150.
Motionens förslag är att kommunen utlyser en tävling där väl avgränsande problem
presenteras för intresserade entreprenörer, entreprenörerna får en viss tid på sig att
lösa problemet och efter genomförd tävling utses en vinnare som får en möjlighet
att sälja lösningen till kommunen. Motionen lyfter upp att det endast är möjligt om
lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) tillåter det. Om det inte är
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förenligt med LOU förespråkar motionen att tävlingsvinnaren får någon annan typ
av kompensation och att en upphandling genomförs.
Kommunledningskontorets bedömning
Innovationskraft är en viktig faktor för offentliga verksamheters möjlighet att möta
nuvarande och framtida utmaningar, innovationsupphandlingar, hackatons med
problemställningar (motionens intention) och ett starkt innovationsarbete inom
organisationer är exempel på lösningar.
Det behöver utredas hur motionens intentioner kan samverka med nuvarande
lagstiftning, hur kommunens styrande dokument kring upphandling förhåller sig
och även hur eventuell annan typ av kompensation till vinnaren skulle kunna
utformas för att inte anses som tjänsteköp. Motionens intentioner bör även tas med
i kommande revidering av styrande dokument gällande upphandling.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kommunledningskontorets bedömning är att, om lagstiftningen medger, så skulle
tävlingsförfarande enligt motionen bidra till en ökad innovationskraft som skulle
kunna medföra nya lösningar på kommunala problem vilket torde påverka både
social och ekologisk hållbarhet positivt samt att det skulle ge möjlighet för växande
och nya lokala företag till nya affärsmöjligheter vilket i förlängningen leder till fler
jobb lokalt i Eskilstuna.
Med hänvisning till ovanstående anser kommunledningskontoret att
förutsättningarna ska utredas vilket leder till delvis bifall av motionen men att
innan förutsättningarna är utredda kan inte tävlingar genomföras vilket leder till att
den delen av motionen avslås.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Tommy Malm
Kommundirektör

Niklas Edmark
Näringslivsdirektör

Beslutshandlingar:
Motion
Kommunfullmäktige, beslut 2018-06-14, § 150
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, näringsliv
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
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§ 150
Motion - Låt start-ups lösa kommunens problem
(KSKF/2018:268)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 11 juni 2018 lämnat in en motion – Låt start-ups lösa
kommunens problem.
Motionären yrkar på följande:
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna samt genomföra
tävlingar för start-ups i att lösa konkreta problem inom Eskilstuna kommun i
enlighet med motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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