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LÄNSRÄTTEN I 
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2008-12-19 
Mål nr 
930-08 E 
Rotel 5 Meddelat i Östersund 

KLAGANDE 
 

Terapeut Poolen 
 
 

MOTPART 
Östersunds kommun 
Upphandlingskontoret, 831 83 Östersund 

SAKEN 

2GC3 - 2 2 
------- --. 

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

, Terapeut Poolen, har i länsrätten begärt överprövning av den 

upphandling som Östersunds kommun avser att genomföra gällande 

"Kontorsmassage" (Ref.nr. 2008-234).  yrkar därvid i första 

hand att rättelse skall ske på så sätt att hans anbud skall prövas och i andra 

hand att upphandlingen skall göras om i dess helhet. Som gmnd anförs 

bl.a. att han lämnat sitt anbud i kommunens interna postlåda på rådhuset 

den 13 november 2008, kl. 18.30, tillsammans med två namngivna 

personer, vilka båda var införstådda i att brevet gällde ett anbud på 

kontorsmassagen. Trots efterforskningar har hans anbud inte funnits. Det 

finns frågetecken om hur kommunen sköter diariet/posten. Vidare yrkar 

 att rätten omedelbart skall besluta att upphandlingen inte får 

avslutas innan något annat har beslutats (inhibition). 

SKÄL FÖR BESLUT 

I 16 kap 1 § LOU anges att en leverantör som anser sig ha lidit eller kan 

komma att lida skada enligt 2 § får i en framställning till allmän 

förvaltningsdomstol ansöka om åtgärder enligt den paragrafen. 

Dok.Id 15911 

Postadress 
Box490 
831 26 Östersund 

Besöksadress 
Storgatan 6 

Telefon 
063-15 06 00 
E-post: 

Telefax 
063-15 07 07 

Expeditions tid 
måndag - fredag 
09:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 



LÅNSRÄ TTEN I 
JÅMTLANDS LÄN 

BESLUT 

I 16 kap 2 § stadgas att om den upphandlande myndigheten har brutit mot 
de grundläggande principerna i 1 kap 9 § eller någon annan bestämmelse i 

denna lag och detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att 

lida skada, skall rätten besluta att upphandlingen skall göras om eller att 
den får avslutas först sedan rättelse gjorts. 

Rätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas innan 
något annat har beslutats. Rätten får dock låta bli att fatta ett sådant 

interimistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle 

medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören. 

Länsrätten finner att det som hitintills förekommit i målet ger anledning till 
antagande att upphandlingen i påtalat avseende kan stå i strid mot 

bestämmelserna i LOU. Vid nämnda förhållande och med hänsyn till vad 
som i övrigt framkommit i målet finner länsrätten att det finns skäl att 

förordna att upphandlingen tills vidare inte får avslutas innan något annat 
beslutats. 

BESLUT 

Länsrätten förordnar, intill dess att annat beslutas, att den aktuella 

upphandlingen tills vidare inte får avslutas. 

ö!l t Ö
ll:

KLAGAR, se bilaga (Dv 3 I 09/1 c) 
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