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FÖRVALTNINGSRÄTTEN

I STOCKHOLM
Allmänna avdelningen
Enhet 16

DOM

2013-04-28
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
6334-13

SÖKANDE

lnkubator Öst,

MOTPART

Arbetsförmedlingen
Juridiska avdelningen
113 99 Stockholm

SAKEN

Ansökan om rättelse enligt lagen om valfrihetssystem

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår Inkubator Östs ansökan om rättelse.

Dok.Id 340169
Postadress
115 76 Stockholm

Besöksadress
Tegeluddsvägen 1

Telefon
Telefax
08-561 680 00
08-561 680 01
E-post:
forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-15:00
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Allmänna avdelningen

YRKANDEN M.M.
Arbetsförmedlingen upphandlar tjänsten jobbcoachning enligt lagen
(2008:962) om valfrihetssystem. Arbetsförmedlingen har beslutat att inte
godkänna Inkubator Östs ansökan om att få bli leverantör av aktuell tjänst.
Arbetsförmedlingen har avslagit ansökan på grund av att referensuppdraget
som Inkubator Öst har beskrivit inte är liknande med den aktuella tjänsten
då målgrupp och innehåll inte stämmer överens med den aktuella tjänstens
innehåll.
Inkubator Öst ansöker om rättelse och yrkar att beslutet ska omprövas.
Arbetsförmedlingen bestrider Inkubator Östs ansökan om rättelse.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Frågan som förvaltningsrätten ska ta ställning till är om Inkubator Öst
uppfyller kraven som Arbetsförmedlingen har angett i förfrågnings
underlaget och om Inkubator Öst därför borde ha godkänts som leverantör
för den aktuella upphandlingen (ifr 8 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem).
Inkubator Öst har i sin ansökan om rättelse beskrivit sin erfarenhet och
kompetens inom aktuellt område och även gett in olika handlingar som
styrker detta. Dessa uppgifter påverkar inte förvaltningsrättens bedömning
eftersom frågan i målet är om Inkubator Öst uppfyller kraven som
Arbetsbetsförmedlingen har ställt upp i förfrågningsunderlaget.
Arbetsförmedlingen kräver av en ansökande leverantör i den aktuella
upphandlingen att den bland annat ska lämna in ett referensuppdrag som
innehåller en beskrivning av ett liknande uppdrag som den aktuella tjänsten
avser och som har utförts av den ansökande leverantören i fråga om bland
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annat målgrupp och innehåll (se förfrågningsunderlaget 1.3.5). Av
Inkubators Östs referensuppdrag framgår att deltagaren var en företagare
som ville byta inriktning, inte arbetslös och inskriven på Arbets
förmedlingen vilket är den målgrupp som jobbcoachen ska arbeta med
enligt förfrågningsunderlaget (se punkt 1.1.3). Referensuppdraget
innehåller inte heller uppgifter om att Inkubator Öst bistått företagaren med
jobbsökarfärdigheter, så som att upprätta ansökningshandlingar och träna
inför anställningsintervju, vilket också ska ingå i jobbcoachens uppdrag
enligt förfrågningsunderlagets tjänstebeskrivning (se punkt 1.2.1).
Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att Inkubator Östs ansökan
inte motsvarar kraven i förfrågningsunderlaget och att det därför inte finns
skäl för Arbetsförmedlingen att vidta rättelse i det aktuella fallet.
Förvaltningsrätten avslår ansökan om rättelse.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns
i bilaga 1 (DV3109/lA).

Kaija Hultquist
Rådman
Comelia Andersson har föredragit målet.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR- PRÖVNINGSTILLSTÅND
Den som vill överklaga förvaltningsrättens
beslut ska skriva till Kammarrätten i
Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas
eller lämnas till förvaltningsrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till
förvaltningsrätten inom tre veckor från den
dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden
för överklagandet för offentligpart räknas
emellertid från den dag beslutet meddelades.
Om sista dagen för överklagandet infaller på
lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton
räcker det att skrivelsen kommer in nästa
vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
kammarrätten fordras att prövningstillstånd
meddelas. Kammarrätten lämnar
prövningstillstånd om det är av vikt för
ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas, anledning
förekommer till ändring i det slut vartill
förvaltningsrätten kommit eller det annars
finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står
förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför
viktigt att det klart och tydligt framgår av
överklagandet till kammarrätten varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska
innehålla
1. den klagandes namn, personnummer,
yrke, postadress och telefonnummer.
Dessutom ska adress och
telefonnummer till arbetsplatsen och
eventuell annan plats där klaganden kan
nås för delgivning lämnas om dessa
uppgifter inte tidigare uppgetts i målet.
Om någon person- eller adressuppgift
ändras är det viktigt att anmälan snarast
görs till kammarrätten,

2. det beslut som överklagas med uppgift
3. om förvaltningsrättens namn,
målnummer samt dagen för beslutet,
4. de skäl som klaganden anger till stöd för
begäran om prövningstillstånd,
5. den ändring av förvaltningsrättens beslut
som klaganden vill få till stånd,
6. de bevis som klaganden vill åberopa och
vad han/hon vill styrka med varje
särskilt bevis.
Skrivelsen ska vara undertecknad av
klaganden eller hans ombud. Adressen till
förvaltningsrätten framgår av beslutet. Om
klaganden anlitar ombud ska denne sända in
fullmakt i original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
Om någon person- eller adressuppgift
ändras, ska Ni utan dröjsmål anmäla
ändringen till kammarrätten.
I mål om överprövning enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller
lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster får avtal slutas innan tiden för
överklagande av rättens dom eller beslut har
löpt ut. I de festa fall får avtal slutas när tio
dagar har gått från det att rätten avgjort
målet eller upphävt ett interimistiskt beslut. I
vissa fall får avtal slutas omedelbart. Ett
överklagande av rättens avgörande får inte
prövas sedan avtal har slutits. Fullständig
information fnns i 16 kapitlet i de ovan
angivna lagarna.
Behöver Ni fler upplysningar om hur man
överklagar kan Ni vända Er till
förvaltningsrätten.
DV 3109/1ALOU

