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Region Halland genomför en upphandling av offentliga möbler inklusive 

besöks-och kontorsstolar, dnr GS160077. Regionen har den 16 december 

2016 tilldelat annan leverantör än Kontorsfunktion Per Persson AB kon

traktet. 

YRKANDEN M.M. 
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Kontorsfunktion Per Persson AB yrkar att förvaltningsrätten ska ingripa mot 

upphandlingen. Kontorsfunktion, som anser att förvaltningsrätten ska 

förordna i törsta hand att Kontorsfunktions anbud ska tas upp till utvärde

ring och i andra hand att upphandlingen ska göras om, anför bl.a. följande. 

Anbud har lämnats elektroniskt via TendSign. Kontorsfunktion lämnade 

först ett anbud som sedan togs tillbaka. Direkt därefter lämnades anbudet 

igen. Anbudet skickades in kl. 1 5:56 den 1 2  september 201 6. Detta syns 

tydligt av de journalutdrag som lämnats in. 

Kontorsfunktion mottog kl. 08:41 den 14 september 2016 besked om att 

anbudet öppnats. Om anbudet inte hade skickats in och hanterats av 

TendSign, hade Kontorsfunktion inte mottagit något besked om att anbudet 

öppnats. 

Vid lämnande av anbudet har Kontorsfunktion, i enlighet med Region 

Hallands anvisningar, använt sig av elektroniskt Bank:ID för att kunna lämna 

den personliga signaturen. Att signeringen via BankID fungerade även vid 

första inlämningen av anbudet till regionen står klart. Systemet hade annars 

inte reagerat när Kontorsfunktion tog tillbaka sitt anbud. Detta har också be

kräftats av TendSign. 
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Enligt mailkorrespondens med upphandlaren på regionen har tilldelnings

beslut daterat den 1 6  december 2016 skickats ut till dem som lämnat anbud 

enligt anbudsprotokollet. I anbudsprotokollet finns inte anbudet från 

Kontorsfunktion med. 
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Regionen har valt att använda sig av TendSign vid anbudslämning och 

kommunikation. Ansvaret för att kontrollera att samtliga anbud som kom

mer in också överlämnas är därmed regionens. I samtal med personalen på 

TendSign har det i efterhand framkommit att ett tekniskt fel uppstått och att 

det inte är första gången som detta inträffat. Av svar från Visma framgår att 

det finns buggar i systemet.· Som anbudslämnare måste man kunna lita på att 

ett anbud som skickas elektroniskt, där man dessutom ser att det tagits emot 

i journalen, också når upphandlande myndighet. 

Under utvärderingstiden har Kontorsfunktion vid flera tillfällen kontaktat 

regionen för att fråga om utvärderingens status. Inte vid något av dessa 

tillfällen har upphandlaren uppmärksammat Kontorsfunktion på att det inte 

har skickat in något anbud. 

Kontorsfunktion har lidit skada genom att lämna ett anbud inom anbuds

tiden som inte utvärderats. 

Region Halland anser att ansökan ska avslås och anför bl.a. följande. Upp

handlingen har genomförts med upphandlingssystemet TendSign. Kontors

funktion har inte inkommit med ett anbud i den aktuella upphandlingen. 

Regionen bestrider att ansvaret för detta skulle vara regionens eller region

ens leverantör av elektroniskt upphandlingsstöd, TendSign, som säljs av 

Visma. 

Med anledning av Kontorsfunktions begäran om överprövning har regionen 

utrett vad som kan ha skett med bolagets elektroniska anbud. TendSigns 
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funktion för support har uppgett att Kontorsfunktion ingivit ett anbud men 

kort därefter tagit tillbaka detta. Anbudet har därför inte tagits emot och 

registrerats som inkommit i det elektroniska systemet. Av intyg från Visma 

framgår att det anbud som Kontorsfunktion sedan lämnade in inte nått 

regionen eftersom anbudet inte signerats på det vis som föreskrivits av 

regionen och den tekniska lösningen som regionen använder. 

Då anbudet aldrig signerats, har det inte heller kunnat registreras. Anbudet 

har därför över huvud taget inte gjorts tillgängligt för regionen. Det besked 

om "öppning av anbud" som Kontorsfunktionhänvisat till är inte ett kvitto 

på att ett" specifikt anbud har öppnats utan endast ett besked om att anbuds

öppning skett. 

Den dokumentation som Kontorsfunktion åberopar visar därmed inte att 

bolaget inkommit med anbud i tid. Dokumentationen motbevisar inte heller 

den förklaring som regionen fått av TendSigns support. Det är beklagligt att 

en leverantörs anbud försvinner på grund av ett felgrepp eller missförstånd 

av instruktioner. Regionen har dock vid all upphandling att följa principen 

om likabehandling. 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Tillämpliga bestämmelser 

Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och 

icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. 

V id upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet iakttas (1 kap. 9 § LOU). 
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Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de gmndläggande 

principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i den lagen och 
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detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, 

ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas 

först sedan rättelse har gj01ts (16 kap. 6 § första stycket LOU). 

Förvaltningsrättens bedömning 

Kontorsfunktion gör i målet gällande att Region Halland inte haft fog för att 

bortse från bolagets anbud. Enligt Kontorsfunktion har bolagets anbud 

lämnats i rätt tid. Anbudet uppfyller också enligt bolaget kravet på signering 

med elektronisk signatur. Region Halland anser däremot att det inte fram-. 

kommit att bolaget lämnat in ett elektroniskt signerat anbud. 

Av handlingarna i målet framgår att bolagets anbudshandlingar nått det 

stadium i den elektroniska inlämningsprocessen att den av Region Halland 

anlitade leverantören av e-tjänsten får anses ha tagit emot dem. Detta vinner 

enligt förvaltningsrättens mening stöd av den journal som Kontorsfunktion 

åberopat i målet. Enligt denna har anbudshandlingama registrerats som 

skickade kl. 15.56 den 12 september 2016. I målet finns ingen utredning 

som talar emot denna slutsats. Eftersom anbudshandlingarna sänts med den 

e-tjänst som Region Halland anvisat och de nått leverantören av e-tjänsten, 

får anbudshandlingarna även anses ha tagits emot av Region Halland. Av 

tidsangivelsen i journalen följer vidare att anbudshandlingama kommit in i 

rätt tid. Kontorsfunktion har således lämnat in anbudshandlingama i rätt tid. 

Frågan blir dälmed om dessa handlingar uppfyller de formella kraven på 

anbuden i upphandlingen. 

Ett av de formella kraven på anbuden i upphandlingen är att de ska signeras 

med elektronisk signatur. Som parterna har bestämt sin respektive talan har 

förvaltningsrätten att pröva huruvida kravet i fråga har uppfyllts. Parterna 

har därvid olika uppfattningar i frågan. Frågan blir därmed vem av parterna 

som ska bära risken för eventuella oklarheter i fråga om signeringen. Enligt 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR � PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill öve.tklaga förvaltningsrätteos beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg. Skri
velsen ska dock sid.ekas eller lämnas till föt
valtningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt
ningsrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet Om beslut(?t har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det 
vid en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överldagaodet 
ha kommit in :inom tre veckor från den dag 
domstolens beslut meddelad�s. Tiden för över
klagandet för offentlig part räknas från den dag 
beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, :midsommarafton, 
jl.'Wlfton eller nyårsafton räcket det att skrivelsen 
komttier in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammatrlitten fordras att prövningstillståttd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill
stånd 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 för
val�gsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning
en att överklagandet prövas av högre rätt, el
ler 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överkla.gandet 

Om prövoingstillstånd inte meddelas står för
valtniogsrätteos beslut fast Det är därför viktigt 
att det klart och tydligt föungåt av överklagandet 
till .kammarrätten varför tnao anser att pröv
nings tillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/ organisat:i.onsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnutnmer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och 
telefonnummer till klagandens arbetsplats 
ska också anges samt eventuell annan adress 

där klaganden kan nås för delgivning. Om 
dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet -
och om de fortfarande är aktuella- behöver 
de inte uppges igen. Om klaganden anlitar 
ombud, ska ombudets namn, postadress, e
postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 
och mobiltelefonnummer anges. Om någon 
person- eller adressuppgift ändras, ska änd
ringen utan dröjsmål � till kammarrät
ten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp
gift om förvaltningsrättens namn, målnum
mer samt dagen för beslutet, 

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

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

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

Adressen till förvaltoingsrätten framgår av do
men/beslutet 

I vissa tnål får avtal slutas innan tiden för över
klagande av rättens dom eller beslut har löpt ut. 
Detta gäller mål om överprövning enligt 

• lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 

• lagen (2007:1092) om upphandling inom 
otntådena vatten, energi, transporter och 
posttjäoster, eller 

• lagen (2011:1029) om upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet 

I de flesta fall f'ar avtal slutas när tio dagar har 
gått från det att rätten avgjort målet eller upp
hävt ett interimistiskt beslut I vissa fall rar avtal 
slutas omedelbart Ett överklagande av rättens 
avgörande fåt inte prövas sedan avtal har slutits. 
Fullständig :information finns i 16 kapitlet i de 
ovan angivna lagarna. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man över
klagar kan Ni vända Er till förvaltn.ingsrätteo. 

rom domstol se 




