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YRKANDE M.M. 

Gävleborgs läns landsting (Landstinget) upphandlar ett ramavtal avseende 

”Bemanningstjänster — Leg. Läkare och Leg. Sjuksköterskor” (RS 2017/42). 

Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Av tilldelningsbeslut medde- 

lat den 29 november 2017 framgår att ett antal leverantörer antagits på ram- 

avtalet samt att anbudet från Vårduppdrag Sverige AB inte klarat kvaliflce- 

ringen då leverantören inte lyckats bevisa att man har den erfarenhet som 

krävs enligt punkten 2.2.2 i upphandlingsdokumenten då inlämnad referent 

inte kunnat bekräfta efterfrågade uppgifter. 

Vårdu ppd rag Sverige AB (Vårduppdrag) ansöker om överprövning och 

yrkar att upphandlingen ska rättas på så sätt att dess anbud kvalificeras och 

antas på ramavtalet. Vårduppdrag uppfyller kravet enligt punkten 2.2.2. 

Skälet till diskvalificeringen var att en av de tre referenterna inte besvarat 

förfrågan från upphandlande myndighet om uppgiften kunde bekräftas. Be— 

kräftelser från referenterna omfattas dock inte av kravet. Om så skulle be- 

dömas vara fallet är beslutet att diskvalificera bolaget oproportionerligt i 

förhållande till bristen. Vårduppdrag kan inte lastas för den uteblivna be- 

kräftelsen och bemanningen kan dessutom styrkas på annat sätt. Vårdupp- 

drag åberopar till stöd för sin talan e-postmeddelanden från den 19 decem- 

ber 2017. 

Landstinget bestrider bifall till ansökan. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Förutsättningar för rättens prövning 

Förvaltningsrätten har att pröva om det på grundval av vad Vårduppdrag 

anfört är visat att Landstinget brutit mot någon av de grundläggande princi- 

perna eller någon annan bestämmelse i LOU och detta medfört att Vårdupp- 

drag lidit eller kan komma att lida skada (20 kap. 6 § LOU). De grundläg-
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gande principerna innebär att upphandlande myndigheter ska behandla leve- 

rantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, genomföra upphand— 

lingar på ett öppet sätt samt iaktta principerna om ömsesidigt erkännande 

och proportionalitet (4 kap. 1 § LOU). 

Upphandlingsdokumenten 

Under huvudrubriken 2.2 Ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet 

anges följande: 

2.2.2 Yrkeskunnande/Referensuppdrag E 
l upphandlingen kommer särskild vikt fästas vid Leverantörens yrkeskunnancle, effektivitet, erfarenhet 
och tillförlitlighet. 

Leverantören ska ha erfarenhet och bedrivit bemanning av Leg. läkare och/eller Leg. sjuksköterskori 
minst ett ( 1) år, under de senaste två (2) åren, räknat från sista anbudsdag. 

Referensuppdraget ska anges som ett avtal med en region/lanclsting/kommun eller en enskild 
vårdenhet. Referensuppdmgen ska vardera omfatta bemanning om minst 1U veckor per år där man har 
bemannat med minst i genomsnitt tre (3) dagar per vecka. Leverantören ska lämna referenser för tre (3) 
uppdrag, De tre (3) referensuppdragen ska vara från olika organisationer och organisationsnummer. 

Landstinget kan komma att kontakta referentema för att förvissa sig om att Leverantören uppfyller 
kraven. 

Efterfrågade uppgifter ska lämnas i bifogad blankett, bilaga 6 Referensblankett. Leverantören måste 
kontrollera att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att nå på angivna telefonnummer och e— 

postadressen 

a. Uppiylls kravet på yrkeskunnande? 

Jalle]. Ja krävs 

b. Bifoga ifylld bilaga & Referensblaniceit E 
ELftrgs-fill 

e. Kontroll av upphandlande myndighet. BE 
.Ja'NEj. Ja krävs

_ 

Vad parterna anför 

Vårduppd rag framför bl.a. följ ande. Leverantören kan inte göra mer än att 

ange korrekta kontaktuppgifter till referentema. Den omständigheten att en 

referent av något skäl inte går att komma i kontakt med under den tid som 

står till buds ligger utom leverantörens kontroll. Bekräftelser från referen- 

terna omfattas inte av kravet i punkten 2.2.2. Om så bedöms vara fallet är 

diskvalificeringen inte proportionerlig i förhållande till bristen, dels ef- 

tersom Bolaget inte kan lastas för den uteblivna bekräftelsen, dels eftersom 

bemanningen kan styrkas på annat sätt.
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Landstinget anför å sin sida bl.a. följande. Som bevis på att kravet på viss 

erfarenhet enligt punkten 2.2.2 uppfylls har Landstinget begärt in tre refe— 

renser. Det är både ett lämpligt och effektivt sätt att bevisa krav på erfaren- 

het genom referenser. Precis som i rekryteringssammanhang är det nödvän- 

digt att inhämta referenser för att verifiera att anbudsgivaren är en seriös 

aktör som de facto innehar den erfarenhet som påstås. De bevis som inhäm- 

tas i en upphandling ska styrka upphandlingens krav och utgör själva kärnan 

inom såväl uteslutnings- som kvalificeringsinstituten i LOU. Landstinget 

har i förevarande upphandling gjort en gedigen genomlysning av de inläm- 

nade referenserna. Åtgärden kan inte anses ha varit överdriven i förhållande 

till syftet med referenstagningen. En av de referenter som Vårduppdrag själv 

åberopat har inte varit anträffbar för att besvara Landstingets begäran om 

verifikation i enlighet med punkten 2.2.2 i upphandlingsdokumenten. Vård- 

uppdrag kan därmed inte anses ha bevisat att man har den erfarenhet som 

krävs i fråga om yrkeskunnande. 

F örvaltningsrättens bedömning 

Landstinget har, som en del av kvalificeringen, ställt krav på leverantörens 

yrkeskunnande i termer av erfarenhet (punkten 2.2.2 och 14 kap. 1 och 5 §§ 

LOU) och vid den prövningen kommit fram till att Vårduppdrag inte är kva- 

lificerat på grund av att bolaget inte har förmått bevisa att man har den erfa- 

renhet som krävs. 

Av punkten 2.2.2 och tillhörande referensblankett framgår att kravuppfyllel- 

sen visas genom att leverantören ska lämna tre referensuppdrag. Av kravet 

framgår vidare att Landstinget kan komma att kontakta referentema för att 

förvissa sig om att leverantören uppfyller kraven samt att leverantören måste 

kontrollera att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att nå på angivna 

telefonnummer och e-postadresser. Utifrån hur upphandlingsdokumenten är 

utformade, är det förvaltningsrättens uppfattning att det måste ha stått klart 

att beviset på att kravet på erfarenhet är uppfyllt utgörs av referenser och att
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Landstinget skulle kunna komma att kontakta angivna referenser för att veri- 

fiera lämnade referensuppdrag, Vilket också skett. 

Av utredningen i målet framgår att Landstinget via e-post den 9 november 

2017 kontaktade den i referensblanketten angivna kontaktpersonen avseende 

referensuppdrag 2 med frågan om denne kan bekräfta att Vårduppdrag har 

levererat enligt beskrivningen i referensblanketten. I målet är vidare klarlagt 

att den aktuella referenten inte besvarade Landstingets förfrågan och att 

Landstinget därefter, den 17 november 2017 informerade Vårduppdrag om 

detta samtidigt som man upplyst bolaget om att Landstinget behöver åter- 

koppling från referenspersonen senast den 22 november 2017. Det får anses 

utrett att den aktuella referenspersonen inte besvarade Landstingets förfrå- 

gan inom angiven tid. Enligt förvaltningsrättens mening är en rimlig ut- 

gångspunkt att de svar som en referent lämnar till en upphandlande myndig- 

het i samband med referenstagning måste anses ingå som en del av anbudet 

(jfr Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6249-14). Med denna utgångs- 

punkt får referentens bekräftelse också anses ingå som en del av kvalifice- 

ringskravet. 

Förvaltningsrätten, som konstaterar att det är anbudsgivaren som står risken 

för det fall referenten inte svarar när den upphandlande myndigheten kon— 

taktar denne för referenstagning, anser att Landstinget har förfarit i enlighet 

med proportionalitetsprincipen och de övriga principer som bär upp lagstift- 

ningen då man i den uppkomna situationen förkastat anbudet från Vårdupp- 

drag. Det saknas således skäl för ingripande enligt LOU på de av Vårdupp- 

drag anförda grunderna, varför ansökan om överprövning ska avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1C LOU). 

Anders Lidman 

rådman
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens 
avgörande ska skriva till Kammarrätten i 
Sundsvall. Skrivelsen ska dock skickas eller 
lämnas till förvaltningsrätten. Adressen till 
förvaltningsrätten framgår av avgörandet. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt— 

ningsrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av avgörandet. Om avgör— 

andet har meddelats vid en muntlig förhand— 

ling, eller det vid en sådan förhandling har 
angetts när det kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre 
veckor från den dag som avgörandet med— 

delades. För offentlig part räknas tiden för 
överklagande alltid från den dag avgörandet 
meddelades. 

Om sista dagen för" överklagandet infaller på 

lördag, söndag eller helgdag, midsommar- 
afton, julafton eller nyårsafton räcker det att 
skrivelsen kommer in nästa vardag. 

Prövningstillstånd i kammarrätten 
För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövnings- 
tillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
förvaltningsrättens avgörande fast. Det är 
därför viktigt att det klart och tydligt framgår 
av överklagandet till kammarrätten varför man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

Överklagandets innehåll 
Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person- eller organisations— 

nummer, postadress, e-postadress och 
telefonnummer till bostaden och mobil— 

telefon. Även adress och telefonnummer 
till arbetsplatsen ska anges, samt eventuell 
annan adress där klaganden kan nås för 
delgivning. 

Om klaganden anlitar ombud, ska om— 

budets namn, postadress, e-post—adress, 

telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges. 

Om samtliga ovan nämnda person— eller 
adressuppgifter har lämnats tidigare i 
målet och fortfarande är aktuella behöver 
de inte uppges igen. Om någon uppgift 
ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. uppgift om det avgörande som över— 

klagas — förvaltningsrättens namn, mål- 
nummer samt dagen för avgörandet, 

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

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

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

Form ”djia rida 

www.domstol.se
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Avtal före laga kraft i vissa mål 

I vissa mål får avtal slutas innan tiden för 
överklagande av rättens avgörande har löpt ut. 
Detta gäller mål om överprövning enligt 

0 lagen (2007:1091) om offentlig upphand- 
ling, 

' lagen (2007:1092) om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster, 

' lagen (2011:1029) om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet, 

0 lagen (2016:1147) om upphandling av 

koncessioner, 

. lagen (2016:1145) om offentlig upphand- 
ling, eller 

0 lagen (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna 

I de flesta fall får avtal slutas när tio dagar har 
gått från det att rätten avgjort målet eller upp— 

hävt 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 kapitleti de ovan fyra förstnämnda lagarna 
och i 20 kapitlet i de två sistnämnda lagarna. 

Ytterligare information 
Behöver ni fler upplysningar om hur man 
överklagar kan ni vända er till förvaltnings— 

rätten. 

www.domstol.se




