
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 

Enhet 1 

Boris Melvås 

 

BESLUT 
2013-03-18 

Meddelat i  

Jönköping 

Mål nr 

321-13 

Domare 1:2  

 

 

Dok.Id 94876     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

SÖKANDE 

Systrarna Odh´s Hemtjänst AB 

Påls Hammargatan 10 B 

521 32 Falköping 

  

Ombud: Karin Utbo 

Samma adress 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Falköpings kommun  

521 81 Falköping 

  

SAKEN 
Rättelse enligt lagen om valfrihetssystem (LOV); nu fråga om talerätt 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten prövar inte ansökan. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Systrarna Odh´s Hemtjänst AB ansöker om rättelse enligt 10 kap. 2 § LOV 

av det förfrågningsunderlag som antogs av socialnämnden den 12 september 

2011 (§ 111) med diarienummer 2010/5 730. De anser att förfrågningsun-

derlaget strider mot bestämmelserna om proportionalitet i 1 kap. 2 § LOV 

och att en formulering i förfrågningsunderlaget ska justeras.  

 

Socialnämnden anser att Systrarna Odh´s Hemtjänst AB inte har möjlighet 

att begära rättelse enligt 10 kap. 2 § LOV, bl.a. eftersom de har godkänts 

som extern leverantör. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
BESLUT 321-13 

Enhet 1  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

 

Enligt 10 kap. 1 § första stycket LOV får en leverantör, som gör gällande att 

en upphandlande myndighet brutit mot en bestämmelse i denna lag, ansöka 

om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol. 

 

Enligt 10 kap. 2 § LOV ska rätten besluta att den upphandlande myndighet-

en ska vidta rättelse, om den upphandlande myndigheten har brutit mot nå-

gon bestämmelse i lagen och detta medfört att en leverantör lidit eller kan 

komma att lida skada. 

 

I prop. 2008/09:29 (s. 105) anges bl.a. att en godkänd leverantör som har 

tecknat avtal med den upphandlande myndigheten inte får ansöka om rät-

telse eftersom leverantören inte lidit eller kan komma att lida skada.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Socialnämnden har den 29 oktober 2012 tecknat kontrakt med Systrarna 

Odh´s Hemtjänst AB med anledning av ett beslut om att de får delta i det 

valfrihetssystem som deras ansökan om rättelse avser. I varje fall efter 

denna tidpunkt saknar företaget rätt att ansöka om rättelse med anledning av 

att förfrågningsunderlaget i deras mening strider mot bestämmelserna om 

proportionalitet enligt 1 kap. 2 § LOV. Ansökan ska avvisas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1D) 

 

 

Lena Schön-Barkestam 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens be-
slut ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt-
ningsrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Tiden för över-
klagandet för offentlig part 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 skrivel-
sen kommer in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill-
stånd om det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen att överklagandet prövas, anled-
ning förekommer till ändring i det slut vartill 
förvaltningsrätten kommit eller det annars 
finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står för-
valtningsrättens beslut fast. Det är därför vik-
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla-
gandet 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 arbets-
platsen och eventuell annan plats där kla-
ganden kan nås för delgivning lämnas om 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må-
let. Om någon person- eller adressuppgift 
ändras är det viktigt att anmälan snarast 
görs till kammarrätten, 

2. det beslut som överklagas med uppgift om 
förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. 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 förvaltningsrät-
ten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar 
ombud ska denne sända in fullmakt i original 
samt uppge sitt namn, adress och telefon-
nummer. 

 

Bilaga 1


