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YRKANDEN M.M.
Hedemo raSo tarenAB y rkaratt u pph andling en, såv ittav serGag nefs o ch
Säters ko mmu ner,rättas i fö rstah and g eno matt v issperso ntas bo rtso m
referens v idu tv ärdering eno chi andra h and att en ny u pph andling
g eno mfö rs.
Gemensamma nä mndenfö rupphandling ssamv erkananser att
ö v erklag andetska av slås.
Hedemo raSo tarenAB anfö r i h u v u dsak
fö ljande till stö dfö rsin talan.
Bo lag etsanbu d u teslö tsefterso mdet v idreferenstag ning en inte ansåg s
so men
u ppnå kv alificeradniv å. Upph andling en h arg eno mfö rts
tjänsteko ncessio no chu tv ärderingh arg eno mfö rts
av den ansv arig a
u pph andlaren o chen särskilt u tseddreferensg ru pp. Anbu dsg iv arnah ar
¬

själv alämnat u ppg iftero mtv åreferenser so msku llelig g atill g ru ndfö r
bety g sättning en. Upph andlande my ndig h etv alde, i enlig h etmed v illko ren
från anbu dsfö rfarandet, att ersätta en av referenserna med en perso nso m
fö reträddeRäddning stjänsten Dala Mitt. Hedemo raSo tarenAB h ar sedan
tidig are en tv istmed Bo rläng eko mmu on chdär ing år perso neni fråg a so m
sakku nnig h o Räddning
s
stjänsten Dala Mitt rö rande en annan u pph andling
där resu ltatetinnebar att ko ntraktetsades u pp från Bo rläng eko mmu n.
Perso neni fråg ah ade tidig are deltag iti den referensg ru pp so mu tfo rmat
u pph andling eno chbedö mtdeltag arnas kv alitetspo ängo chkände därfö rtill
po äng u tfalletav de parametrar so minledning sv is bedö mtsav
referensg ru ppen. Perso nenh arg eno msina du bblaro lleri u pph andling en,
so mbåde sakku nnig o chreferent, ku nnat sty rau tfalleto chpåv erkav ilken
lev erantö rso msku lleantas so mv innare.
Upph andling en h arinte g eno mfö rts
på ett ö ppet sätt o chden u pph andlande
my ndig h etenh ar g eno msitt ag erande inte beh andlat po tentiellalev erantö rer
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på ett likv ärdig to chicke-diskriminerande sätt. Kammarrätten bö rprö v a
fråg an o men sakku nnig på u pph andlande my ndig h etkan delta so mreferent
i bedö mning en av de ko nku rrerandelev erantö sanbu
r
den efter det att
perso nenfått kännedo m o mbedö mning en i det fö rstau rv alsfö rfarandet.
Gemensamma nä mndenfö rupphandling ssamv erkananfö r bl.a. fö ljande
till stö dfö rsin inställning .
Det finns ing et so mh indrar att en eg en referens ing år i en u tv ärdering s
g ru ppav inko mna anbu d. Det av g ö randeär o manbu dsg iv arenfår ett
o mdö meso msv ararmo tde g ru ndläg g andeprinciperna. I nu aktu ell
u pph andling h ar så skett. En u pph andling smo dellh aranv änts där anbu den
fö rstu tv ärderatsu tifrånv aldu tv ärdering smo dell
o chpå tjänsten ställda
krav . Därefter h arko ntro llskett av u ppställda kv alificering skrav Det
. finns
ing a h inder enlig t lag en (2016 :114 7 ) o mu pph andling av ko ncessio ner,
LUK, mo tatt anv ända denna o rdning .
¬
I målet är o stridig att
t en av de u ppg iv nareferenserna, med stö dav v adso m
ang iv itsi u pph andling sdo ku mentet,
h arby ttsu tmo tsakku nnig från
Räddning stjänsten Dala Mitt. Sy ftetv aratt bety g sättning ensku llebli så
ko rrektso mmö jlig t.Perso neni fråg a h ar inte v aritdelaktig i någ o nko nflikt
med Hedemo raSo tarenAB o chh arbety g sattanbu dsg iv areni enlig h etmed
u pph andling sdo ku menten.
Gemensamma nämnden fö ru pph andling ssamv erkanåbero partill stö dfö r
sin inställning do ku mentenKlag o målHedemo raso taren,
Fö renklad
u ppfö ljning av so tning s-o chbrandsky ddsko ntro llv erksamh eten
i RDM
medlemsko mmu nerQ1 2018 , Upph andling sdo ku mentet”So tning o ch
Brandsky ddsko ntro ”llo chFråg o or chsv ar.
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Fråg a i målet är o mu tv ärdering eni u pph andling en, såv ittav serGag nefs
o chSäters ko mmu ner,inneh ållit sådana brister att det fö relig g erskäl att
ing ripa enlig t LUK.
Upph andling en i målet av sertjänsteko ncessio n.Av u tredning en framg år att
enbart tjänstens kv alitetu tv ärderasefterso mersättning en är fastställd i
beslu tadetax o r.I ett inledande skede h ar tv åreferenser sv aratpå tio i fö rv äg
fo rmu lerade
fråg o av
r seende teknisk o chy rkesmässigfö rmåg a.Fråg o rna
o chsv areni denna del h arpo äng sattso ch so
, mett led i kv alitets
bedö mning en, h aru pph andlande my ndig h etang ett att minst 6 0 po äng
erfo rdrasfö ratt kv alificerasv idaretill den fo rtsattau tv ärdering en.
Kv alitetskriterierna i u tv ärdering smo dellen
består av 27 fråg o där
r
anbu dsg iv arensjälv deklarerar sin u ppfy llelse.So mmest kan ett anbu d
¬

u ppnå 210 po äng .
Kammarrätten g ö rfö ljande bedö mning .
Upph andlande my ndig h eth ar sto rfrih et att v äljav ilkatilldelning skriterier
so mska tillämpas o chv ilkenrelativ v iktdessa ska tillmätas. Hö g sta
fö rv altning sdo msto len
h aru ttalatatt de skiftande fö rh ållandenso m
fö reko mmer
i det eko no miska
liv etg ö ratt äv enfö rfråg ning su nderlago ch
so minte är o ptimaltu tfo rmadefår g o dtasu nder
u tv ärdering smo deller
fö ru tsättning att de principer so mbär u pp lag en o mo ffentligu pph andling ,
LOU, o chg emenskapsrätten inte träds fö rnär (RÅ 2002 ref. 5 0). Vidare h ar
Hö g stafö rv altning sdo msto len
u ttalatatt ö v erprö v ning en
inte tar sikte på
u pph andling ens materiella resu ltatu tanendast på o mmy ndig h etenfö rfarit
fo rmelltko rrekto chiakttag it de u pph andling sprinciper o chfö rfarandereg ler
so mang es i LOU (HFD 2013 ref. 5 ).
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Att i detalj redo g ö ra
fö rh u rpo äng sättning enh ar skett låter sig sv årlig en
g ö raso chett v isstmått av su bjektivbedö mning är o frånko mligI .målet h ar
inte framko mmitannat än att u pph andlande my ndig h etfö ljtden
u tv ärdering smo dell
so mfo rmu lerats.Det h arinte h ellerv isatsatt
principerna o mlikabeh andling o chö ppenh etö v erträttsv idpo äng sättning en.
Kammarrätten anser inte att lag stiftning en, so mbeträffande ko ncessio ner
inneh åller färre detalj reg lero mtilldelning , läg g erh inder i v äg enfö ratt
u pph andlande my ndig h etinledning sv is ko ntro llerar
o mv illko ren
fö r
deltag ande är u ppfy llda.Ko ntro llen
ska g ö rasu tifråneg en fö rsäkraneller
referenser so mlämnats so mbev is(12 kap. 1 § LUK). Därefter tilldelar
u pph andlande my ndig h etko ncessio nenmed anv ändande av sådana
tilldelning skriterier so mframg år av 13 kap. 1 § LUK.
Kammarrätten h arh ärefteratt ta ställning till o mu pph andlande my ndig h et
h arfö rfaritko rrektg eno matt anv ända sig av en eg en referens o cho mjäv
¬

eller o tillåtenintresseko nflikt fö relig g er.När det g ällerjäv tillämpas
reg elv erketi fö rv altning slag en(2017 :9 00), FL. Enlig t 16 § fö rstasty cket
4 FL fö relig g er
jäv o mdet finns någ o nannan särskild o mständig h etso m
g ö ratt det g åratt ifråg asätta o partiskh etenh o en
s perso nso mfö ren
my ndig h etsräkning tar del i h andläg g ning eni ett ärendet på ett sätt so mkan
påv erkamy ndig h etensbeslu ti ärendet.
Enlig t kammarrättens mening är det mö jlig tfö ru pph andlande my ndig h etatt
anv ända sig av eg en referens o mdet sker på ett o bjektiv sätt
t o chenlig t de
g ru ndläg g andeEU-rättslig aprinciperna o mlikabeh andling o chö ppenh et.
Det får inte anses h a någ o nbety delseo mbeaktandet av eg na referenser sker
v idkv alificering s-eller u tv ärdering sfasen(jfr Kammarrätten i Gö tebo rg s
do marden 1 ju ni 2009 i mål nr 7 8 8 -09o chden 18 no v ember2010 i mål nr
25 04 -10).
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Kammarrätten anser att de o mständig h eterso mframko mmito mden i målet
ifråg asatta referensperso nen inte är av sådant slag att de i sig kan medfö ra
att h ans o partiskh etkan ifråg asättas. Det finns inte h eller stö di u tredning en
fö ratt referenstag ning en h ar skett på ett sådant sätt att den strider mo t
likabeh andling sprincipen.
Kammarrätten anser inte att i u pph andling enanv änd u tv ärdering smo dell,
tilldelning eller anv ändande av eg en referens strider mo LUK
t
o chdet finns
därfö rinte skäl att ing ripa mo ut pph andling enmed stö d av denna
lag stiftning . Öv erklag andetska därmed av slås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilag aB (fo rmu lär
9).

¬
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kammarrättslag man
o rdfö rande
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kammarrättsråd

Anna Almqv ist
tf. kammarrättsassesso r
referent
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YRKANDEN M.M.
Gemensamma nämnden fö ru pph andling ssamv erkani Lu dv ikako mmu n
(Upph andling scenter) g eno mfö so
r mo mbu fö
d rmo tparternaen u pph and
ling av so tning o chbrandsky ddsko ntro (dnr
ll GNU 2018 /4 5 ).Upph andling 
en g eno mfö rs
enlig t ett ö ppet fö rfarande enlig t lag en (2016 :114 7 ) o mu pp
h andling av ko ncessio ner(LUK). Tilldelning sbeslu t fattades den 31 au g u sti
2018 v arv idannan anbu dsg iv areän Hederno raSo tarenAB (Hedemo raSo ta
ren) anto g sso mv innande lev erantö r.Av u pph andling spro to ko framg
llet år
att anbu det från Hedemo raSo tarenu teslö tsdå det v idreferenstag ning ej
u ppnått niv å kv alificerad.
Hedemo raSo taren ansö ker o mö v erprö v ningo chy rkari fö rstah and att
u pph andling enrättas g eno matt en ny referenstag ning g eno mfö rs.I andra
h and y rkasatt en ny u pph andling g ö rs.Hedemo raSo tarenanfö r i h u v u dsak
fö ljande. Tre lev erantö rerlämnade anbu d so msedan g av skv alitetspo äng
g eno m27 parametrar. Kv alitetspo äng en
bedö mdesav en referensg ru ppbe
¬

stående av tre tjänstemän på Upph andling scenter samt MR i eg enskap av
fö reträdarefö rRäddning stjänsten Dala Mitt. Däru tö v er
erh ö llanbu dsg iv arna po ängefter en referensintag ning med bety g ssättning .Anbu dsg iv ama
lämnade själv au ppg iftero mtv åreferenser so msku llelig g atill g ru ndfö r
bety g ssättning en. Upph andling scenter h ade rätt att by tau ten av de lämnade
referenserna o mde fann det lämplig t. Upph andling scenter v aldeatt ersätta
en av bo lag etsreferenser från Sö draDalarnas Räddning sfö rbu ndmed MR
so mfö reträddeRäddning stjänsten Dala Mitt. Med u tg ång spu nkti bedö m
ning en av kv alitetspo ängku nde MR, so mv armed äv endär, sty rau tg ång en
i den senare referensintag ning en g eno matt h an kände till po äng u tfallet
av
de 27 parametrar so minledning sv is bedö mtsav referensg ru ppen. Bo lag et
h aräv en sedan tidig are en tv istmed MR o chRäddning stjänsten Dala Mitt
rö rande en annan u pph andling o mso tning där resu ltatetinnebar att ko ntrak
tet sades u pp. Den tv istenh andlade o mbristande målu ppfy llelsesedan He
demo raSo tarenö v ertag it
ett u ndermålig tku ndreg isterfrån en tidig are ent
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reprenö r v ilketinnebar sto rako stnaderatt u ppdatera o chåterställa ku ndre
g istret. Upph andling scenter h ari referenstag ning en med bety g ssättning
ställt u pp tio o likakriterier so mska u tv ärderaso chpo äng sättasmellan 1 o ch
4 .Det saknas emellertid h eltbeskriv ning ar av v adso mkräv sfö ratt få en
v isspo ängo chv adpo äng sättning eng ru ndaspå. Äv enfö rfråg ning su nderlag etsu tfo rmningär bristfällig efterso mang iv na fråg o till
r referenterna läm
nar sto rtto lkning su try mme
fö rg o dty ckligbedö
a mning ar samt att det äv en
är o klarth u rpo äng sättning eni denna del g åtttill. Utv ärdering smeto den
är
inte tillräcklig tty dligo chklar fö ratt u ppfy llakrav etpå transparens. Hedemo raSo tarenv arden enda anbu dsg iv arenso mg av ssämre bety gav MR än
den referens so mde själv av alt. Till fö ljdav detta u teslö tsHederno raSo ta
ren från den fo rtsattau pph andling endå bo lag etendast fick 5 4 po ängto talt
o chkrav etv arminst 6 0 po äng .Det g årinte att u teslu taatt referenstag ning en
h arpåv erkats av den tv istso mfu nnits mellan Hedemo raSo tareno chbestäl
laren med MR so msakku nnig . Bedö mning en är således inte saklig tg eno m
fö rdo chinte o bjektivut tfö rd.Referensintag ning en o chbety g ssättning en
¬

inneh åller en rad rent su bjektiv adelar. Sammanställning en fö ratt bedö ma
v ilkapo ängso mska tilldelas är dessu to mskapad efter att anbu den inko m
mit. Det g år inte att u teslu taatt Upph andling scenter h ar skapat en referens 
intag ning so mdirekt g ettmö jlig h etatt v äljabland inko mna anbu d efterso m
MR därig eno mku nde sty rabety g ssättning enpå ett sätt so mi praktiken in
nebar att det v armö jlig tatt bestämma slu tresu ltatet.Bo lag eth arlidit skada
av detta o chdet finns därfö rskäl fö ring ripande mo ut pph andling en.
Upphandling scentery rkaratt ansö kan ska av slåso chanfö r i h u v u dsak
fö ljande. Hedemo raSo tarenh arrättelig en diskv alificerats. Anbu dsg iv ama
h arh aftmö jlig h etatt sty rkasin tekniska o chy rkesmässig akapacitet fö ratt
kv alificerasi u pph andling eng eno minlämnande referenser. Det är mö jlig t
fö ren u pph andlande my ndig h etatt anv ända sig av eg na referenser v iden
prö v ning i kv alificering sfasenav lev erantö rerstekniska o chy rkesmässig a
kapacitet. Räddning stjänsten Dala Mitt ansv arar fö rtillsy nen av entreprenö 
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rer so mu tfö rso tning i alla ko mmu nerso mmedv erkari denna u pph andling .
MR är den perso nso mär bäst lämpad att bedö mah u rde fö retagso manli 
tats h ar skö ttsina åtag anden o chsamtlig a misstänklig g ö randeno mMR o ch
Räddning stjänsten Dala Mitt saknar fö rankring i v erklig h eten.Gällande
Hedemo raSo tarensreferenser h arMR bedö mttidig areu tfö rdau ppdrag på
det sätt so mbäst ö v erensstämmermed g iv nafö ru tsättning ar.MR h arv äg tin
erfarenh eter från h ela den perio dso mh an v erkati ro llenso mansv arig fö r
so tning o chbrandsky ddsko ntro illRäddning stjänsten Dala Mitt. Bedö m
ning en h ar skett likv ärdig to chMR h ar äv enh aft sy npu nkter på de andra
anbu dsg iv arna.Hedemo raSo tarenh artidig are, framfö rallt i samband med
tv istenso mslu tademed av taletsu pph ö rande,u ppv isatbrister i lev erans. Det
är fö rö v riginte
t MR so mdriv itden pro cessenfrån Räddning stjänsten Dala
Mitts sida u tanh ans fö reträdarepå po sten. Äv eno meg na referenser anv änts
so mi aktu ell u pph andling innebär inte detta att u pph andlande my ndig h eter
g etts en o beg ränsadmö jlig h etatt påv erka resu ltatet. Anbu dsg iv arnah ade
alla mö jlig h eteratt v äljau treferenser so mde v etg erbra o mdö men.Refe
¬

renso mdö metso minte av g ettsav Räddning stjänst i Dala Mitt h ar samma
ty ng dso mden eg na referensen. Detta sku lleku nna v äg au pp ett mindre bra
resu ltatav den eg na referensen då v aijereferens max imaltg er 4 0po ängo ch
6 0 po ängmo tsv arar
en g o dkändniv å. Varje referent h aro mbettsatt bety g 
sätta anbu dsg iv arnaenlig t 10 fråg o or chbedö mning en är att detta do ku ment
är tillräcklig tty dlig t.Fråg o rnaär v äl fo rmu lerade
med ty dlig any ckelo rd
so mindikerar v adso mefterfråg as. Av tilldelning sbeslu tet framg årv ilka
bety gso mreferenterna h arlämnat. Hedemo raSo tarenanty der felaktig h eter
i u tv ärdering enmen bemö darsig inte att beskriv av adi sak so mbrister i det
referensbety g man h arfått i u tv ärdering en.Upph andling ens u tv ärderingh ar
g eno mfö rts
på ett ko rrektsätt enlig t LUK. Vidare mo tsättsatt u pph andling sdo ku mentensku llev arabeh äftade med fel, i v arjefall i den u tsträck
ning en att u pph andling enmåste g ö raso m.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
I målen h arframko mmitatt Hedemo raSo tarenendast h arlämnat anbu d so m
av sero mrådenaGag nefs ko mmu no chSäters ko mmu n.Mo tdenna bak
g ru ndska målen av seende Falu ko mmu no chBo rläng eko mmu nskriv asav
då ansö kan o mö v erprö v ninginte o mfattardessa o mråden.
Fråg an i återstående mål är o mdet finns sådana brister i u pph andling enatt
det finns skäl fö ring ripande med stö dav bestämmelserna i LUK. Fö rv alt

ning srättens prö v ning u tg ö en
r ko ntro ll
av o mdet finns skäl att ing ripa mo t
u pph andling enpå g ru ndav att den u pph andlande my ndig h etenh arbru tit
mo tde g ru ndläg g andeprinciperna eller andra bestämmelser i LUK.
Upph andlande my ndig h etero chenh eter ska beh andla lev erantö rerpå ett
likv ärdig to chicke-diskriminerande sätt samt g eno mfö ra
u pph andling arpå
ett ö ppet sätt. Upph andling arna ska v idareg eno mfö ras
i enlig h etmed prin
ciperna o mö msesidig terkännande o chpro po rtio nalitet
(4 kap. 1 § LUK).
¬

Om den u pph andlande my ndig h eteneller enh eten h arbru titmo tnåg o nav
de g ru ndläg g andeprinciperna i 4 kap. 1 § LUK eller någ o nannan bestäm
melse i den lag en o chdetta h armedfö rtatt lev erantö renh arlidit eller kan
ko mmaatt lida skada, ska rätten beslu taatt u pph andling enska g ö raso m
eller att den får av slu tasfö rstsedan rättelse h arg jo rts(16 kap. 6 § LUK).
En bako mlig g ande
tanke med att referenser ska lämnas v idanbu d är att
dessa ska g e en rättv isande o cho bjektivbild av h u ranbu dsg iv arentidig are
h aru tfö rtliknande u ppdrag .Ett sådant sy fteh aro cksåko mmitfram beträf
fande den aktu ellau pph andling en. Av u tredning en i målen framg år att Upph andling scenter i enlig h etmed u pph andling sdo ku menten
v altatt by tau ten
av anbu dsg iv amastv ålämnade referenserna till deras eg en referensperso n,
MR från Räddning stjänsten Dala Mitt. Det framg årv idareatt v arjereferens
kan g e max imalt4 0po ängo chatt det kräv sminst 6 0 po ängfö ratt en an
bu dsg iv areska nå en kv alificeradniv å o chg åv idarei u pph andling en. Av
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u pph andling sdo ku menten
framg år att v arjereferens besv arar 10 ang iv na
fråg o där
r po äng enkan v arano lltill fy ra. Varje po ängh ar fö rty dlig atspå så
sätt att no llt.ex . är ”v etej/ing et sv ar” o chfy raär ”g o tt
u tfö rande/lev erans
”.
Referensfråg o rnaär enlig t fö rv altning srättensmening tillräcklig tty dlig t
ställda o chkny ter an till h u rv ältidig areu ppdrag h aru tfö rtsav anbu dsg iv aren. Referensen h arg eno mpo äng sättning enno lltill fy ramö jlig h etatt
lämna bety gu tifrånh u rde u ppfattar att anbu dsg iv arenh aru tfö rtu ppdrag
tidig are. Varje po ängh aro cksåfö rty dlig ats.Det framg år sammantag et av
fråg o rnao chpo äng skalani u pph andling sdo ku menten
v adso mko mmer
tillmätas bety delsev idreferenstag ning en. Fö rv altning srättenanser därfö ratt
det inte fö relig g eren bristande transparens i u pph andling sdo ku menten
so m
medfö ring ripande enlig t LUK.
Enlig t Hedemo raSo tarenh arbo lag etv idareinte nått u pp i de 6 0 referens 
po ängman beh ö v er
fö ratt kv alificerasig i u pph andling entill fö ljdav att
¬

Upph andling scenters referens MR inte h ariakttag itlikabeh andling sprinci
pen v id sin po äng sättning .Detta bero renlig t Hedemo raSo tarenpå en tv ist
bo lag eth aftmed MR o chRäddning stjänsten Dala Mitt sedan tidig are. Av
det so mframko mmiti målet är MR ansv arig fö rso tning o chbrandsky ddsko ntro ll
i Räddning stjänsten Dala Mitts v erksamh etso mråde.
MR får således
anses h abra ku nskap o mh u rsö tareru nt o mi ko mmu nernaso mh ö rtill
Räddning stjänst Dala Mitt skö tersina u ppdrag .Upph andling scenter h ar
framfö rtatt MR inte h aftdenna po sitio vn idden tidig are tv istenmellan He
demo raSo tareno chRäddning stjänsten Dala Mitt u tandet v ardå h ans fö re
trädare. Vad so mi ö v rigframko
t
mmito mMR medfö renlig t fö rv altning s
rättens mening inte att denne kan anses h abo rtsettfrån likabeh andling sprin
cipen v id sina bedö mning ar på så sätt so mHedemo raSo tarenframfö rt. Vad
Hedemo raSo tarenh aranfö rt i dessa delar medfö rinte h ellernåg o ing
t ri
pande enlig t LUK.
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Sammanfattning sv is anser fö rv altning srättenatt Hederno raSo tareninte h ar
v isatpå sådana o mständig h eter
att det finns skäl att ing ripa mo tu pph and
ling en. Ansö kan ska därmed av slås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilag a (FR-05 ).

Lennart Andersso n
rådman

¬

Sveriges Domstolar

Hur man ö v erklag ar

FR-05

Den so minte är nö jd med fö rv altning srättens
beslu tkan ö v erklag a.Här framg årh u rdet g år
till.

Närmare reg ler finns i den lag so mg äller fö r
målet, se ru tanläng st ner på nästa sida fö r
h änv isning ar.

Öv erklag askriftlig tino m 3 v ecko r

Gö rså hä r

Tiden räknas o ftastfrån den dag so mni fick
del av beslu tet. I v issafall räknas tiden i stället
från beslu tets datu m. Det g äller o mbeslu tet
av ku nnades v iden mu ntlig fö rh andling ,eller
o mrätten v idfö rh andling eng av besked o m
datu mfö rbeslu tet.

1. Skriv fö rv altning srättensnamn o ch
målnu mmer.

Fö rmy ndig h etenräknas tiden alltid från
beslu tets datu m.

¬

Observ eraatt ö v erklag andetmåste h a ko mmit
in till do msto len
när tiden g åru t.
Vilken dag g å rtiden ut?
Sista dag en fö rö v erklag andeär samma v ecko dag
so mtiden bö rjarräknas. Om ni ex empelv isfick
del av beslu tetmåndag en den 2 mars g årtiden u t
måndag en den 23 mars.
Om sista dag en infaller på en lö rdag ,sö ndag eller
h elg dag midso
,
mmarafto n,
ju lafto neller ny års
afto n,räcker det att ö v erklag andetko mmerin
nästa v ardag .

2 . Fö rklarav arfö rni ty ckeratt beslu tetska
ändras. Tala o mv ilkenändring ni v ill h a
o chv arfö rni ty ckeratt kammarrätten ska ta
u pp ert ö v erklag ande(läs mer o m
prö v ning stillstånd läng re ner).
3 . Tala o mv ilkabev is ni v ill h änv isatill.
Fö rklarav adni v illv isamed v arjebev is.
Skicka med skriftlig a bev is so minte redan
finns i målet.
4 . Lämna namn o chperso nnu mmereller
o rg anisatio nsnu mmer.
Lämna aktu ellao chfu llständig au ppg ifter
o mv ardo msto len
kan nå er: po stadresser,
e-po stadressero chtelefo nnu mmer.
Om ni h ar ett o mbu d,
lämna o ckså
o mbu detsko ntaktu ppg ifter.
5 . Skicka eller lämna in ö v erklag andettill
fö rv altning srätten— adressen finns i
beslu tet.

Tä nk på detta i må l o m ö v erprö v ning
av
upphandling
I v issafall kan my ndig h etening å av tal efter
10 dag ar från det att do msto len
av g jo rt målet
eller u pph äv ett
t interimistiskt beslu t, o chi
v issa fall får my ndig h etening å av tal
o medelbart.Efter att av talh ar slu tits får
kammarrätten inte ö v erprö vuapph andling en.
Detta g älleralltså äv en o mtiden fö r
ö v erklag andefo rtfarandeg äller.

Vad hä ndersedan?
Fö rv altning srättenko ntro llerar
att ö v erklag an

det ko mmitin i rätt tid. Har det ko mmitin fö r
sent av v isardo msto len
ö v erklag andet.Det
innebär att beslu tetg äller.
Om ö v erklag andetko mmitin i tid, skickar
fö rv altning srättenö v erklag andeto challa
h andling ar i målet v idaretill kammarrätten.
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Har ni tidig are fått brev g eno mfö renklad
delg iv ning kan äv enkammarrätten skicka brev
på detta sätt.
Prö v ning stillstå nd
i kammarrä tten

Vill ni v etamer?
Ta ko ntaktmed fö rv altning srätteno mni h ar
fråg o r.Adress o chtelefo nnu mmerfinns på
fö rstasidan i beslu tet.
Mer info rmatio finns
n
på www.do msto l.se
.

När ö v erklag andetko mmerin till kammar
rätten tar do msto len
fö rstställning till o m
målet ska tas u pp till prö v ning .

Fö rfu llständig info rmatio n,se:

Kammarrätten g erprö v ning stillstånd i fy ra
o likafall.

• lag (2016 :114 5 ) o mo ffentligu pph andling , 20 kap.
• lag (2016 :114 6 ) o mu pph andling ino m
fö rsö rjning ssekto rerna,20 kap.

• Do msto len
bedö meratt det finns
anledning att tv iv lapå att fö rv altning s
rätten dö mträtt.

• lag (2011:1029 ) o mu pph andling på fö rsv ars-o ch
säkerh etso mrådet,16 kap.

• Do msto len
anser att det inte g år att
bedö mao mfö rv altning srättendö mträtt
u tanatt ta u pp målet.

• lag (2016 :114 7 ) o mu pph andling av ko ncessio ner,
16 kap.

• Do msto len
beh ö v er
ta u pp målet fö ratt
g e andra do msto lar
v äg ledning i rätts
tillämpning en.

• lag (2016 :114 6 ) o mu pph andling ino m
fö rsö rjning ssekto rn,
20 kap.

• lag (2016 :114 5 ) o mo ffentligu pph andling ,20 kap.

• Do msto len
bedö meratt det finns
sy nnerlig a skäl att ta u pp målet av någ o n
annan anledning .

¬

Om ni inte får prö v ning stillståndg äller det
ö v erklag ade
beslu tet. Därfö rär det v iktig tatt i
ö v erklag andetta med allt ni v ill fö rafram.
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Den so m v ill ö v erklag a kammarrä ttens av g ö rande ska skriv a till Hö g sta
fö rv altning sdo msto len.
Skriv elsen stä lls alltså till Hö g stafö rv altning sdo msto len
men sk a

sk ick a eller
s lä mna still k a mma rrä tten.

Öv erklag andetska ha ko mmit in till kammarrä tten ino m tre veck o rfrå n den dag då
klag andenfick del av beslutet. Om beslutet har meddelats v iden muntlig fö rhandling eller
,
det v id en så dan fö rhandling har ang etts nä r beslutet ko mmer att meddelas, ska do ck
ö v erklag andetha ko mmit in ino m tre v ecko rfrå n den dag do msto lensbeslut meddelades.
Tiden fö rö v erklag andefö rdet allmä nnarä knas do ckfrå n den dag beslutet meddelades.
Om sista dag en fö rö v erklag andeinfaller på en lö rdag ,sö ndag eller h elg dag midso
,
mmar-,ju leller ny årsafto n,räcker det att skriv elsenko mmerin nästa v ardag(sö ndag sreg eln).
Fö r att ett ö v erklag ande ska ku nna tas u pp i Hö g sta fö rv altning sdo msto len
kräv s att
prö v ning stillstånd meddelas. Hö g stafö rv altning sdo msto len
lämnar prö v ning stillstånd o mdet är
av v iktfö rledning av rättstillämpning en att ö v erklag andetprö v aseller o mdet finns sy nnerlig a
skäl till sådan prö v ning , såso m att det finns g ru nd fö r resning eller att målets u tg ång i
kammarrätten u ppenbarlig enbero rpå g ro vföt rbiseende eller g ro vmisstag
t
.

¬

Om prö v ning stillstånd inte meddelas står kammarrättens beslu tfast. Det är därfö rv iktig tatt det
klart o chty dlig framg
t
årav ö v erklag andettill Hö g stafö rv altning sdo msto len
v arfö man
r
anser att
prö v ning stillståndbö rmeddelas.
I mål o m ö v erprö v ningenlig t lag en (2011:1029 )
o m o m u pph andling på fö rsv ars- o ch
Säkerh etso mrådet, lag en (2016 :114 5 ) o m o ffentlig u pph andling , lag en (2016 :114 6 ) o m
u pph andling ino m fö rsö rjning ssekto rernaeller lag en (2016 :114 7 ) o m u pph andling av
ko ncessio nerfår av tal slu tasinnan tiden fö rö v erklag andeav rättens do meller beslu th arlö ptu t.
Vanlig tv isfår, då kammarrätten inte h ar fattat någ o tinterimistiskt beslu to matt u pph andling en
inte får av slu tas,av tal slu tas o medelbart.I de fall där kammarrätten h ar fattat ett interimistiskt
beslu to matt u pph andling en inte får av slu tas,får av tal slu tas när tio dag ar h ar g ått från det att
rätten av g jo målet
rt
eller u pph äv det
t interimistiska beslu tet. Vid beräkning en av de tio dag arna
g ällersö ndag sreg eln.Ett ö v erklag andeav rättens av g ö randefår inte prö v assedan av talh arslu tits.
Fu llständig info rmatio finns
n
i 16 :e eller 20:e kapitlet i de o v an
ang iv na lag arna.
Skriv elsenmed ö v erklag ande
ska innehå llafö ljandeuppg ifter;
den klag andes namn, perso n-/o rg anisatio nsnu mmer,
po stadress,e-po stadresso chtelefo nnu mmertill
bo stadeno chmo biltelefo n.Dessu to mska adress o chtelefo nnu mmertill arbetsplatsen o chev entu ell
annan plats där klag anden kan nås fö rdelg iv ning lämnas o mdessa u ppg ifterinte tidig are u ppg ettsi
målet. Om klag anden anlitar o mbu d,ska o mbu dets
namn, po stadress,e-po stadress,telefo nnu mmertill
arbetsplatsen o chmo biltelefo nnu mmer
ang es. Om någ o nperso n- eller adressu ppg iftändras är det
v iktig att
t anmälan snarast g ö rstill Hö g stafö rv altning sdo msto len

2.

det beslu tso mö v erklag as
med u ppg ifto mkammarrättens namn, målnu mmer samt dag enfö rbeslu tet

3.

de skäl so mklag anden v illåbero pafö rsin beg ärano matt få prö v ning stillstånd
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4 . den ändring av kammarrättens beslu tso mklag anden v illfå till stånd o chskälen fö rdetta
5 . de bev isso mklag anden v illåbero pao chv adh an/h o vn illsty rkamed v aijesärskilt bev is.
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