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Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 

DOMSLUT 

Förvaltningsrätten avslår  ansökan om ingripande en

ligt LOD. 

Dok.Id 143499 

Postadress 
Box 4522 
203 20 Malmö 

Besö ksad ress 
Kalendegatan 6 

Telefon 
040-35 35 00 

Telefax 
040-97 24 90 

E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

Expeditions tid 
måndag - fredag 
08:00-16:00 
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BAKGRUND 

Örkelljunga kommun genomför en upphandling avseende drift av frisk

vårdsanläggning. Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande en

ligt LOD. 

Anbudet från har förkastats då det enligt kommunen 

inte uppfyllt kraven i förfrågningsunderlaget punkt 3.5. om teknisk och 

yrkesmässig förmåga och kapacitet vid tillfället för kontraktets genomfö

rande. 

YRKANDE M.M. 

 ansöker om överprövning av upphandlingen och an

för bland annat följande. Hans anbud har blivit felaktigt förkastat. Förteck

ning över liknande uppdrag finns inte och har därför inte kunnat lämnas. 
Detta har inte ställts som krav för att kunna lämna anbud. Han hade tänkt 

anställa personal med kompetens och erfarenhet avseende drift av simhall 

och gym/rehab. Därför kunde han inte svara på denna fråga mer än att han 

har tänkt anställa personal med kompetens. Han driver ett enmansföretag 

vilket gör att han inte kan lämna några uppgifter om antalet anställda. 

Örkelljunga kommun anför i huvudsak följande. I förfrågningsunderlaget 

framgår tydligt att kompetens och erfarenhet ska finnas inom samtliga 

driftsområden och för att styrka detta ska handlingar bifogas. Kravet på 
förteckning över liknande uppdrag är till för att styrka att erfarenhet och 

kompetens finns. Att anbudsgivaren saknar denna erfarenhet innebär att 
detta inte kan styrkas. Kravet på uppgifter om utbildnings- och yrkeskvali

fikationer eller motsvarande uppgifter om ledande personer i företaget 

ställs för att säkerställa att det i företaget finns en ledningsfunktion med 

tillräcklig kompetens och erfarenhet för att klara uppdraget. De inlämnade 
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anbudshandlingarna styrker inte detta då den egna kompetensen enbart 
gäller skötsel av bowlinghall. Något åberopande av annat företags kapa

citet finns inte. Kravet på uppgift om antalet anställda avser att bedöma om 

anbudsgivaren har erfarenhet som arbetsgivare. har valt 

att inte besvara frågan och har därför inte uppfyllt kravet. 

DOMSKÄL 

Enligt 16 kap. 4 och 6 §§ LOU kan förvaltningsrätten pröva om en upp

handlande myndighet har brutit mot någon bestämmelse i lagen och på 

talan av en leverantör som lidit eller kan komma att lida skada, besluta att 

en upphandling ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse 

gjorts. Därvid gäller att förvaltningsrätten endast prövar de särskilt angivna 

frågor som sökanden tar upp. 

Enligt 1 kap. 9 § LOU ska upphandlande myndigheter behandla leverantö

rer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upp

handlingar på ett öppet sätt. Härvid gäller att en upphandlande myndighet 

inte får anta ett anbud som inte uppfyller kraven enligt förfrågningsun

derlaget. 

I det aktuella förfrågningsunderlaget anges i punkt 3.5 följande. 

Anbudsgivare ska ha, eller ha möjlighet att anställa, personella resurser med kompetens 

och erfarenhet att utföra uppdraget. Driften ska kunna genomföras på ett sådant sätt att 

alla krav på säkerhet för allmänheten uppfylls enligt gällande lagstiftning. Kapacitet och 

kompetens ska även uppfylla arbetsmiljölagens krav. För skolans simundervisning ska 

finnas utbildad simlärare och badvakt. Tekniska kunskaper för den dagliga skötseln av 

anläggningen erfordras. 

Kompetens och erfarenhet ska finnas inom följande områden: 

• Simhallsdrift 

• Drift av gym/rehabhall 
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• Drift av bowlinghall 

För att styrka detta ska följande handlingar bifogas: 

• Förteckning över liknande uppdrag som genomförts under de senaste tre åren 

med uppgift om omfattning, tidsperiod och uppdragsgivare. 

• Uppgifter om utbildning- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgif

ter om ledande personer i företaget, särskilt om den eller de som ska ansvara 

för tillhandahållande av tjänsterna. 

• Uppgift om antalet anställda i medeltal per år i företaget och antalet anställda 

med ledningsfunktion under de senaste tre åren. 

• Uppgift om hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på under

leverantörer. 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

I förfrågningsunderlaget anges att kompetens och erfarenhet ska finnas 

inom områdena, simhallsdrift, drift av gym/rehabhall och drift av bowling

hall. För att styrka detta anges det klart och tydligt i förfrågningsunderlaget 

att en förteckning över liknande uppdrag som genomförts under de tre sen

aste åren ska bifogas. Att lämna en förteckning över liknande uppdrag ut

gör ett s.k. skall-krav. 

anbud har förkastats bland annat på den grunden att 

förteckning över liknande uppdrag saknas i anbudet. 

har i ansökan om överprövning anfört att någon förteckning över liknande 

uppdrag inte finns och därför har sådan inte kunnat lämnas. 

Enligt förvaltningsrätten uppfyller således inte det upp

ställda skall-kravet. Kommunen har därmed haft skäl att förkasta 
anbud på angiven grund. Vid denna bedömning saknas anled

ning att pröva övriga invändningar om varför anbudet 

inte borde ha förkastats. 
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Mot bakgrund av det anförda finner förvaltningsrätten att 
inte förmått visa att kommunen har brutit mot bestämmelserna i LOU. 

Det finns därmed inte skäl för ingripande enligt 16 kap. 4 och 6 §§ LOU. 

Ansökan härom ska därför avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lB LOU) 
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• SVERIGES DOMSTOLAR 
HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens 
beslut ska skriva till Kammarrätten i 
Göteborg. 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 namri, 
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 flesta 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 finns i 16 kapitlet i de ovan 
angivna lagarna. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man 
överklagar kan Ni vända Er till 
förvaltningsrä tten. 

DV 3109/lB LOU 






