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I egenskap av ombud för Dedicare Sverige får vi härmed ansöka om överprövning av Upp-
handlingen enligt de yrkanden och grunder som utvecklas nedan. 

Samtliga Sveriges regioner är upphandlande myndigheter i Upphandlingen (se vidare 
punkt 3.1.3 nedan). Dedicare Sverige begär i dag överprövning av samtliga regioners ge-
nomförande av Upphandlingen och kommer således att ge in sammanlagt 21 ansökningar 
om överprövning till 12 olika förvaltningsrätter. Dedicare Sverige skulle inte ha några in-
vändningar om förvaltningsrätten, efter att prövat Dedicare Sveriges interimistiska yr-
kande (se avsnitt 1 och 5 nedan) och efter att ha diskuterat frågan med de andra förvalt-
ningsrätterna, beslutar att lämna över målet till en annan förvaltningsrätt enligt 14 § lagen 
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 

1. Yrkanden 

1.1 Dedicare Sverige yrkar att förvaltningsrätten ska förordna att Upphandlingen 
ska göras om. 

1.2 Dedicare Sverige yrkar vidare att förvaltningsrätten beslutar att Regionen inte 
får ingå avtal i Upphandlingen innan något annat har beslutats.  

2. Rättsliga grunder 

2.1 Upphandlingen ska göras om 

2.1.1 Upphandlingen genomförs i strid med de grundläggande principerna i  
4 kap. 1 § LOU genom att Regionen har ställt upp obligatoriska krav och avtals-
villkor i Upphandlingen som strider mot principerna om proportionalitet, lika-
behandling och öppenhet.  

2.1.2 Regionens överträdelse av LOU har medfört att Dedicare Sverige lidit eller kan 
komma att lida skada.  

2.2 Yrkandet avseende interimistiskt beslut 

2.2.1 Tilldelningsbeslut i Upphandlingen har ännu inte har meddelats, varför reglerna 
om förlängd avtalsspärr i 20 kap. 8 § LOU inte är tillämpliga. För att möjlig-
heten till överprövning av Upphandlingen inte ska upphöra krävs därför ett inte-
rimistiskt beslut jämlikt 20 kap. 9 § LOU. Enligt den intresseavvägning som ska 
göras enligt bestämmelsens andra och tredje stycke finns inte skäl att avstå från 
att fatta ett interimistiskt beslut.  

3. Utveckling av talan 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt reglerna i 
19 kap. LOU enligt kapitlets lydelse före den 1 februari 2022. Upphandlingen av-
ser bemanning med så kallad hyrpersonal inom två olika anbudsområden: An-
budsområde Läkare och Anbudsområde Sjuksköterskor.  



 

3 
 

S
W

4
20

42
24

8
/2

 

3.1.2 Syftet med upphandlingen är att vid bristsituationer tillgodose behovet av legiti-
merad vårdpersonal inom Sveriges regioner genom hyrpersonal (i upphand-
lingsdokumenten används även benämningen ”konsult”).  

3.1.3 Upphandlande myndigheter är samtliga Sveriges regioner. VGR agerar, via full-
makter, ombud för Sveriges övriga regioner och hanterar Upphandlingens prak-
tiska moment, innefattande annonsering, kvalificering och utvärdering av in-
komna anbud samt beredning av individuell rapport och förslag på tilldelnings-
beslut som sänds till respektive region för handläggning och beslut. Tilldelnings-
beslut fattas därefter av respektive region i egenskap av upphandlande myndig-
het. 

3.1.4 Upphandlingen kommer att resultera i att tilldelade leverantörer ingår ramavtal 
med respektive region, ett avtal för respektive anbudsområde, med varierande 
avtalstid på så sätt som framgår av punkt 1.6 i anbudsinbjudan, bilaga 1. Det 
samlade takvärdet för de ramavtal som Upphandlingen omfattar har beräknats 
till 29 miljarder kronor. Takvärdet utgår från uppskattade volymer för hela ram-
avtalsperioden, uppräknat med ca 20-30 %. Upphandlingens värde är såldes 
mycket omfattande.   

3.1.5 Upplysningsvis har såväl Dedicare Sverige som andra potentiella anbudsgivare 
ställt ett mycket stort antal frågor inom ramen för frågor och svarsfunktionen i 
Upphandlingen (omfattande kritik och synpunkter på krav och villkor i Upp-
handlingen har framförts, inte minst i förhållande till de krav och villkor som 
omfattas av denna ansökan om överprövning), se bilaga 2. Vid tidpunkten för 
ansökan om överprövning har 660 frågor inkommit och besvarats. Enligt Dedi-
care Sveriges mening beror detta sannolikt, utöver att Upphandlingen i flera av-
seenden har utformats i strid med LOU, på, Upphandlingens omfattning och av-
görande betydelse för aktörer i branschen. Eftersom Upphandlingen genomförs 
av samtliga Sveriges regioner och avser ramavtal som kommer att tillgodose reg-
ionernas behov för lång tid framöver är deltagande i Upphandlingen av utomor-
dentligt stor vikt för alla leverantörer som är (eller vill vara) verksamma på 
marknaden för bemanningstjänster i vårdsektorn. Det kan noteras särskilt att en 
stor andel av frågorna har besvarats mycket sent under anbudstiden och efter 
sista dag för frågor (över 200 frågor har besvarats under perioden 13–16 juni 
2022) vilket innebär att potentiella anbudsgivare har mycket lite tid att ta ställ-
ning till ändringar eller tillkommande information i Upphandlingen samt har 
fråntagits möjligheten att ställa följdfrågor. 

3.1.6 Upphandlingen pågår fortfarande (sista anbudsdag i Upphandlingen är den 22 
juni 2022). Mot bakgrund av att VGR och övriga upphandlande myndigheter, 
trots den omfattande kritik och de synpunkter som framförts inom ramen för 
frågor och svar mot såväl kravställningen som hur Upphandlingen genomförs, 
inte har vidtagit rättelse har Dedicare Sverige beslutat att ansöka om överpröv-
ning av Upphandlingen. Ansökan om överprövning omfattar både Anbudsom-
råde Läkare och Anbudsområde Sjuksköterskor.  
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3.2 Överträdelser av LOU 

3.2.1 Otillåten begränsning av möjligheten att åberopa annans kapacitet för uppfyllelse 

av obligatoriska krav  

3.2.1.1 I punkt 2.5 i anbudsinbjudan har ställts upp ett obligatoriskt omsättnings- och 
erfarenhetskrav. Av kravet, som är ett kvalificeringskrav, följer att anbudsgiva-
ren fram till sista anbudsdag ska ha minst två års erfarenhet av konsultbeman-
ning inom hälso- och sjukvård (erfarenhetskravet) och under perioden 2021-01-
01 - 2021-12-31 ska ha haft viss redovisad minimiomsättning för det eller de an-
budsområden som anbudet avser (omsättningskravet). 

3.2.1.2 I punkt 2.5 i anbudsinbjudan anges vidare, i fråga om åberopande av kapacitet, 
följande: 

”Enligt punkt 2.9 Åberopande av annat företags kapacitet: kravet gällande Leverantörens 
erfarenhet i punkten Omsättnings- och erfarenhetskrav inte delas upp mellan olika före-
tag så att de tillsammans uppnår total erfarenhet på två (2) år. Med andra ord ska an-
budsgivaren själ ha minst två års erfarenhet. Detta ska styrkas genom en samman-
ställning gällande anbudsgivarens erfarenhet som ska bifogas med anbudet. 
[fetstilt i original]”´ 

3.2.1.3 Kravet avseende tidigare erfarenhet är otydligt formulerat och har varit föremål 
för flera frågor inom ramen för frågor och svar. Av de svar som har lämnats (se 
bilaga 2, exempelvis fråga 2, 56, 108, 127 och 191) framgår tydligt att det inte är 
tillåtet att åberopa annans kapacitet för att uppfylla erfarenhetskravet, utan att 
anbudsgivaren själv ska uppfylla kravet på två års erfarenhet. Detta är ett brott 
mot upphandlingsreglerna.  

3.2.1.4 Av 19 kap. 23 § LOU i den lydelse som gällde fram till den 1 februari 2022 fram-
går att en leverantör vid behov när det gäller ett visst kontrakt får åberopa andra 
företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från 
de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga 
över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Att det är tillåtet för en 
leverantör att åberopa annans kapacitet följer även av EU-domstolens praxis. 
Någon begränsning av rätten att åberopa andra företags kapacitet ställs inte upp. 

3.2.1.5 En anbudsgivare ska därför ha rätt att åberopa annans kapacitet för att uppfylla 
krav som anbudsgivaren själv inte kan uppfylla, förutsatt att anbudsgivaren kan 
visa att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kon-
traktet i fråga ska fullgöras.1  

3.2.1.6 Denna rätt att åberopa andra företags kapacitet är mycket långtgående och kan 
bara i tydligt angivna undantagsfall begränsas eller vara ”villkorad” av att vissa 
ytterligare förutsättningar föreligger. Ett exempel på det senare är när kraven 
avser vissa utbildnings- och yrkeskvalifikationer, där leverantören endast får 
åberopa ett annat företags kapacitet om det företaget också kommer att utföra 

 
1 Se t.ex. EU-domstolens avgöranden i mål C-176/98, REG 1999 s. I-8607, Holst Italia, mål C-234/14, ”Ostas celtnieks” 
SIA, och mål C-324/14, Apelski Dariusz. 
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den tjänst eller byggentreprenad för vilken kapaciteten krävs (jfr 14 kap. 6 § 
LOU).  

3.2.1.7 I praxis har accepterats att rätten att åberopa annans kapacitet i vissa fall be-
gränsas när det krävs en viss kapacitet som inte kan uppnås genom att flera ak-
törers lägre kapacitet samlas, eller när arbetets art kräver att det företag vars ka-
pacitet åberopas själv deltar i utförandet av arbetet i fråga.2 Ytterligare en situat-
ion där det har varit tillåtet att begränsa möjligheten att åberopa kapacitet är när 
det har rört krav på att anbudsgivaren har kvalitets- och miljöledningssystem, 
eftersom sådana system utarbetas individuellt på företagsnivå och endast gäller 
för det företag eller de företag som omfattas av systemen (det har dessutom an-
setts utgöra kvalitetskrav och inte krav på att anbudsgivaren ska ha en viss kapa-
citet).3 

3.2.1.8 Vad beträffar det aktuella kravet på två års erfarenhet inom respektive anbuds-
område är varken kravet i sig eller upphandlingsföremålet av sådan karaktär att 
en sådan undantagssituation där rätten att åberopa annans kapacitet får begrän-
sas kan anses föreligga. Begränsningen av rätten att åberopa kapacitet strider 
mot såväl proportionalitetsprincipen och principen om likabehandling, 
4 kap. 1 § LOU som de uttryckliga bestämmelserna i 19 kap. 2 § LOU enligt deras 
i målet tillämpliga lydelse. 

3.2.1.9 Kravställningen har visserligen öppnats upp något, genom att erfarenhet hos ”le-
dande person”, exempelvis VD, accepteras (se fråga 121 i frågor och svar samt 
VGR:s svar på frågan, bilaga 2). Mot bakgrund av kravställningens utformning i 
övrigt och svaren på övriga frågor i frågor och svar råder det dock stor osäkerhet 
om kravets tillämpning.  

3.2.1.10 Exempelvis är det inte klart hur sådan personlig erfarenhet ska ha förvärvats, 
hur erfarenheten ska intygas enligt kravställningen eller vilka personers erfaren-
het som över huvud taget kan tillgodoräknas för uppfyllelse av kravet (dvs. vilka 
som omfattas av begreppet ”ledande person”). Detta strider mot principen om 
öppenhet eftersom en anbudsgivare som behöver förlita sig på personlig erfaren-
het hos ”ledande person” i många situationer inte kommer att kunna avgöra om 
kravet är uppfyllt eller inte.  

3.2.1.11 Vidare är det likväl fråga om en absolut begränsning när det gäller möjligheten 
att åberopa annat företags kapacitet.  

3.2.1.12 Sammanfattningsvis bryter kravet i punkt 2.5 i anbudsinbjudan mot upphand-
lingsreglerna och principerna om proportionalitet och likabehandling. Den änd-
ring av kravet som har gjorts inom ramen för frågor och svar får dessutom i sig 
till följd att kravställningen är så otydlig att kravet strider mot principen om öp-
penhet, eftersom det i många situationer blir omöjligt att veta om kravet kom-
mer att anses vara uppfyllt eller inte. 

 
2 Se EU-domstolens avgörande i mål C-324/14, punkt 37-47. 
3 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3914-14 samt Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 573-576–18. 
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3.2.2 Oproportionerliga krav och avtalsvillkor i Upphandlingen 

Allmänt 

3.2.2.1 Proportionalitetsprincipen är en helt central upphandlingsrättslig princip. Prin-
cipen innebär, enkelt uttryckt, att upphandlande myndigheter inte ska ställa mer 
långtgående krav än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med kravet. 

3.2.2.2 Principen innebär att upphandlande myndigheter inför en upphandling nog-
grant måste pröva de krav som den avser att ställa upp för att ta ställning till om 
de är proportionerliga eller inte. 

3.2.2.3 En proportionalitetsbedömning görs i tre steg: 

i. Ändamålsenlighet (lämplighet) 

Är det aktuella ingreppet ägnat att tillgodose det avsedda ändamålet? 

ii. Nödvändighet 

Är ingreppet nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet eller finns det 
mindre långtgående alternativ? 

iii. Proportionalitet i strikt mening 

Står den fördel som den upphandlande myndigheten vinner genom ingreppet i 
rimlig proportion till den skada som ingreppet förorsakar en leverantör? 

3.2.2.4 I doktrin har beträffande kravet på nödvändighet bland annat uttalats att: 

Att åtgärden måste vara nödvändig innebär inte bara att den inte ska vara onödig. Det 
innebär också att åtgärden – vare sig det är en ny lag eller en konkret åtgärd som grun-
dar sig på redan existerande lagstiftning, till exempel en husrannsakan – ska vara den 
åtgärd som begränsar rättigheten minst och som ändå uppnår det avsedda ändamålet.4 

3.2.2.5 Beträffande den avslutande rimlighetsavvägning som utförs för att avgöra om ett 
beslut är proportionerligt i strikt mening är det viktigt att uppmärksamma att 
en sådan avvägning enbart aktualiseras om ett krav är både lämpligt och nöd-
vändigt. Detta har även framhållits i litteraturen: 

[först måste] en myndighet, innan den väger olika intressen mot varandra, ta ställning 
till om en tilltänkt åtgärd är lämplig och nödvändig– ändamålsenlig och minst ingri-
pande – för att uppnå syftet med åtgärden. Först därefter blir det aktuellt att göra en av-
vägning i fråga om rimligheten av verkningarna av åtgärden när det gäller de skilda in-
tressen som aktualiseras.5 

3.2.2.6 Ett krav måste alltså vara både lämplig (ändamålsenlig) och nödvändig (minst 
ingripande) för att uppnå det avsedda syftet för att det över huvud taget ska vara 
aktuellt att pröva om kravet är proportionerligt i strikt mening genom att göra 
en intresseavvägning avseende om åtgärdens skadeverkningar är rimliga. 

3.2.2.7 Beträffande bedömningen av om ett krav är proportionerligt i strikt mening har 
i doktrin framhållits att avvägningen inte handlar om rent allmänt att välja vilket 

 
4 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi, Konstitutionell rätt, Juno, s. 315. 
5 Lundmark & Säfsten, Förvaltningslagen, s. 59. 
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av de två motstående intressena som väger tyngst utan om att ställa en åtgärds 
marginalnytta för det angivna ändamålet mot marginalskadan för ett enskilt in-
tresse: 

Det är viktigt att komma ihåg att denna bedömning inte sker på ett principiellt plan mel-
lan två övergripande intressen. Det skulle göra avvägningen allt för otymplig och svår. 
Den sker istället genom en bedömning av den marginella nyttan av en åtgärd och dess 
marginella negativa effekter på rättighetsskyddet. Som ett exempel kan nämnas hur en 
ny sekretessregel för att skydda försvarshemligheter skulle inskränka yttrandefriheten 
men ha potential att öka försvarsförmågan. Proportionaliteten avgörs då inte genom en 
allmän avvägning mellan det generella intresset av yttrandefrihet gentemot det generella 
intresset av upprätthållande av försvarsförmågan. Den sker istället utifrån den margi-
nella förbättring för försvarsintresset som den specifika sekretessbestämmelsen rimligen 
kan antas uppnå, i förhållande till de negativa effekter för yttrandefriheten som den orsa-
kar.6 

3.2.2.8 Den intresseavvägning som ska göras handlar följaktligen inte om att ställa det 
allmänna intresse som ett krav ska främja mot leverantörernas intresse av att 
kunna delta och tilldelas avtal i en upphandling. I stället ska den konkreta mar-
ginalnyttan som kravet innebär för det specifikt angivna ändamålet vägas mot 
den konkreta marginalskadan för en leverantör innebär. 

3.2.2.9 De ovan citerade uttalandena har förvisso gjorts med avseende på den allmänna 
förvaltningsrättsliga princip (som ju Regionen har att tillämpa i all sin verksam-
het – inklusive i Upphandlingen) men de äger naturligtvis giltighet även för en 
upphandlingsrättslig proportionalitetsbedömning som ju inte skiljer sig åt från 
andra sådana bedömningar. 

3.2.2.10 Som kommer att framgå nedan i detta avsnitt har Regionen i Upphandlingen 
ställt upp ett flertal krav som inte är vare sig ändamålsenliga, nödvändiga eller 
proportionerliga i strikt mening. 

3.2.2.11 Avslutningsvis kan noteras, vad gäller förhållandet mellan krav och avtalsvillkor 
(i snäv mening) i Upphandlingen, att det enligt punkt 1.16 Kommersiella krav i 
anbudsinbjudan är ett obligatoriskt krav i Upphandlingen att acceptera avtals-
mallen, bilaga 3. Villkoren i avtalsmallen och de avtal som slutligen kommer att 
ingås är således inte endast kommersiella villkor, utan är en del av kravställ-
ningen i Upphandlingen. Bedömningen av villkoren måste göras mot denna bak-
grund och höga krav måste ställas på såväl tydlighet och förutsebarhet som vill-
korens förenlighet med upphandlingsreglerna i övrigt, innefattande principen 
om proportionalitet. Enligt Dedicare Sveriges mening är detta än viktigare mot 
bakgrund av Upphandlingens omfattning och de upphandlande myndigheternas 
dominerande ställning på den aktuella inköpsmarknaden. Det ska också noteras 
att avtalsvillkoren möjliggör hävning av avtalet med leverantörer vars omsätt-
ning understiger viss nivå, se punkt 3.26.4 Krav på leverans i avtalsmallen, bi-
laga 3, vilket (som antyds redan genom punktens rubrik ”Krav på leverans”) ut-
gör ett indirekt tvång att besvara avrop vid risk att avtalet annars hävs.  

 

 
6 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi, Konstitutionell rätt, Juno, s. 317 f. 
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Karenskravet 

3.2.2.12 I Upphandlingen ställer Regionen upp ett så kallat karenskrav.  

3.2.2.13 Karenskrav tillämpas ibland vid upphandlingar av bemanningstjänster och inne-
bär, enkelt uttryckt, att det är förbjudet för en leverantör att vid fullgörandet av 
det upphandlade avtalet använda sig av personal som tidigare varit anställd hos 
den upphandl ande myndigheten om inte en viss angiven tid förflutit sedan per-
sonens anställning hos den upphandlande myndigheten upphörde. Den överläg-
set vanligaste karenstiden är 6 månader. 

3.2.2.14 Karenskravet i Upphandlingen återfinns i avsnitt 3.11 i avtalsmallen och lyder: 

Erbjuden konsult får inte vara eller ha varit anställd i den region som avropet sker ifrån, 

under de senaste tolv (12) månaderna före ett uppdrag. Detta gäller oavsett anställnings-

form. Vid timanställning gäller karensen från senast arbetat pass/timme. 

Om leverantören erbjuder konsult som omfattas av karens, har beställaren rätt till vite 

enligt punkten Vite. 

3.2.2.15 Av avsnitt 3.27.2 följer att vite ska utgå med 20 000 kronor om ”leverantören er-
bjuder konsult trots att personen befinner sig under karens enligt punkten Ka-
rens”. 

3.2.2.16 Kravet innebär alltså att Regionen tillämpar en karenstid om 12 månader, vilket 
är en mycket (och osedvanligt) lång tidsperiod, och att leverantörerna vid vite 
om 20 000 kronor är förbjudna att ens offerera en konsult som i någon form och 
i någon utsträckning varit anställd av Regionen under det senaste året. 

3.2.2.17 Kravet är extremt långtgående även i andra avseenden. Detta eftersom kravet 
inte innehåller några begränsningar avseende vare sig yrke, arbetsuppgifter eller 
anställningsform. Det innebär att en person som arbetat en enda timme för Reg-
ionen inte får offereras och är ”svartlistad” under hela 12 månader. 

3.2.2.18 Kravets utformning innebär vidare att det inte görs någon skillnad mellan an-
ställningar vid olika verksamheter eller ens olika sjukhus inom en och samma 
region. Som exempel kan, för VGR:s del, en kortare anställning vid Skaraborgs 
sjukhus i Mariestad omöjliggöra senare arbete vid Sahlgrenska sjukhuset i cen-
trala Göteborg.  

3.2.2.19 Till detta kommer att karenskravet gäller med retroaktiv verkan på så vis att le-
verantörer inte får erbjuda personal som arbetat i regionen även om den perso-
nalen både avslutade sin anställning i Regionen och påbörjade sin anställning 
hos leverantören innan Upphandlingen ens annonserades. 

3.2.2.20 Som framgått ovan är syftet med ett visst krav (dvs. det ändamål som den upp-
handlande myndigheten vill uppnå genom att ställa kravet) helt centralt för be-
dömningen av om ett krav är proportionerligt eller inte. 

3.2.2.21 Den enda motivering som givits till varför Regionen tillämpar ett karenskrav är 
att ”Karensen ska värna arbetsmiljön för regionernas anställda, patientsäkerhet 



 

9 
 

S
W

4
20

42
24

8
/2

 

och kontinuitet genom att inte stimulera till för stor personalomsättning.”, se 
frågor och svar (fråga 308, 313 och 315), bilaga 2. Dedicare Sverige utgår från att 
Regionen inte nu när Upphandlingen begärts överprövad kommer att göra gäl-
lande att karenskravet motiverats även av andra skäl eller att Regionen haft 
några andra eller ytterligare syften med kravet. Det skulle i så fall framstå som 
en ren efterhandskonstruktion. 

3.2.2.22 Den första frågan är alltså om karenskravet är ändamålsenligt för att ”värna ar-
betsmiljön för regionernas anställda, patientsäkerhet och kontinuitet”. Enligt 
Dedicare Sverige är det uppenbart att så inte är fallet, i vart fall såvitt avser ar-
betsmiljön. Att förbjuda andra företag från att anställa personer som under det 
senaste året har arbetat för Regionen förbättrar naturligtvis inte de anställdas 
arbetsmiljö. Tvärtom bör karenskravet, om något, riskera att försämra arbets-
miljön för Regionens anställda eftersom det kraftigt begränsar deras möjligheter 
att söka annan anställning vilket minskar Regionens incitament att vidta åtgär-
der för att de anställda ska trivas på arbetet och ha en god arbetsmiljö (eftersom 
kravet begränsar de anställdas möjlighet att hitta nytt arbete om de säger upp sig 
från Regionen). Karenskravet är således inte ändamålsenligt. 

3.2.2.23 Nästa fråga är alltså om karenskravet är nödvändigt för att ”värna arbetsmiljön 
för regionernas anställda, patientsäkerhet och kontinuitet” eller om det finns 
mindre ingripande sätt att värna dessa tre viktiga värden. Det är härvid uppen-
bart att kravet inte är nödvändigt. Om Regionen verkligen vill ”värna arbetsmil-
jön” finns det naturligtvis en uppsjö av åtgärder som är mindre ingripande än att 
försöka förhindra eller förbjuda andra arbetsgivare att anställa personer som av 
någon anledning väljer att söka sig vidare från Regionen. Detsamma gäller pati-
entsäkerheten och kontinuiteten. 

3.2.2.24 Även om förvaltningsrätten skulle finna att karenskravet är både ändamålsenligt 
och nödvändigt så står beslutet i vart fall inte i rimlig proportion till den skada 
som det innebär för Dedicare Sverige och det är således inte proportionerligt i 
strikt mening. 

3.2.2.25 Som bekant innebär prövningen av om ett krav är proportionerligt i strikt me-
ning inte en avvägning mellan vilket av två motstående intressen som väger 
tyngst utan om att ställa ett kravs marginalnytta för det angivna ändamålet mot 
marginalskadan för leverantörerna. I detta fall ska alltså marginalskadan som 
karenskravet innebär för Dedicare Sverige vägas mot marginalnyttan som ka-
renskravet medför sett ur Regionens intresse av att ”värna arbetsmiljön för reg-
ionernas anställda, patientsäkerhet och kontinuitet”. Enligt Dedicare står det 
härvid klart att karenskravet inte är proportionerligt i strikt mening. 

3.2.2.26 Marginalskadan för Dedicare Sverige är mycket stor. Genom karenskravet hind-
ras bolaget i praktiken från att anställa de bäst lämpade personerna och påförs 
även en mycket tung administrativ börda vid nyanställningar och matchningar 
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av befintlig personal, bland annat på grund av de mycket stränga viten som ut-
går om Dedicare Sverige av förbiseende skulle råka offerera någon konsult som 
inom det senaste året arbetat för Regionen.  

3.2.2.27 Kravet är dessutom missriktat på så sätt att leverantören inte har möjlighet att 
effektivt kontrollera och säkerställa att kravet efterlevs. Leverantören påförs hela 
ansvaret, trots att den enda möjlighet leverantören har att säkerställa att man 
inte bryter mot karenskravet är att tillfråga en potentiell konsult om något ar-
bete har utförts för regionen i fråga under de senaste 12 månaderna, med stor 
risk för missförstånd givet kravets (orimliga) omfattning. Leverantören har dess-
utom det fulla ansvaret för eventuella felaktiga svar. Det finns ett uppenbart 
missförhållande i detta, eftersom regionen i fråga är den enda som med fullstän-
dig säkerhet kan veta om en viss konsult har arbetat för regionen eller inte och 
med lätthet kan kontrollera detta. Om rätten skulle finna att karenskravet i sig är 
rimligt, vilket Dedicare Sverige inte anser, skulle en avsevärt mycket mindre in-
gripande lösning, som skulle uppfylla syftet i lika hög utsträckning, vara att reg-
ionen utför en kontroll och helt enkelt tackar nej till en konsult som offereras om 
denne har arbetat för regionen inom karenstiden. 

3.2.2.28 Karenskravet är därför inte proportionerligt i strikt mening och Regionen har 
brutit mot LOU genom att ställa upp karenskravet. 

Vitesbestämmelserna i avtalet  

3.2.2.29 De(t) avtal som kommer att ingås i Upphandlingen innehåller omfattande och 
långtgående vitesbestämmelser. 

3.2.2.30 De fastställda vitesnivåerna, punkt 3.27.2 i avtalsmallen, bilaga 3, är alltför höga 
och i vissa avseenden otydligt utformade. Exempelvis vad gäller utebliven leve-
rans eller brister i kompetens eller uppdragets utförande. Enligt avtalsvillkoren 
motsvarar vitet i dessa situationer 100 % av timersättningen upp till ett tak om 
75 000 kronor (Anbudsområde Läkare) respektive 32 000 kronor (Anbudsom-
råde Sjuksköterskor), vilket i sig är mycket långtgående.  

3.2.2.31 Vitesvillkoren går längre än vad som krävs för att fylla sitt syfte. Dedicare Sve-
rige utgår från att vitesvillkoren syftar till att vara avskräckande och förebygga 
avtalsbrott. Om så är fallet är det uppenbart att de hade varit effektiva även vid 
en lägre nivå och således är oproportionerliga, jfr redogörelserna för proportion-
alitetsprincipen i punkt 3.2.2.1-3.2.2.9 ovan. Det framstår som orimligt betung-
ande att leverantören, åtminstone vid mindre avrop, ska kunna gå miste om 100 
% av ersättningen för avropet i fråga och villkoren går i detta avseende avsevärt 
mycket längre än vad som krävs för att uppfylla syftet.  

 Dedicare Sverige emotser ett klargörande från regionen avseende i vilket 
syfte kraven ställts upp samt Regionens motivering till att kraven är pro-
portionerliga.  

3.2.2.32 Regionen har dessutom enligt punkt 3.28 i avtalsmallen en ensidig rätt att av-
göra om erbjuden ersättningskonsult har motsvarande kompetensnivå, och vad 
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gäller påstådda brister i kompetens eller uppdragets utförande är det inte tydligt 
reglerat vad som utgör en vitesgrundande brist. Leverantören riskerar således 
att bli skyldig att betala mycket höga vitesbelopp i situationer som inte kan för-
utses eller förebyggas och riskerar att helt gå miste om ersättning för arbete som 
de facto har utförts redan om beställaren anser att det föreligger brister i upp-
dragets utförande. 

3.2.2.33 Att vitesvillkoren är oproportionerligt långtgående blir än tydligare när andra 
krav och villkor i Upphandlingen, såsom det i sig oproportionerliga karenskravet 
och de mycket låga fasta ersättningsnivåerna, tas i beaktande.  

3.2.2.34 Vitesvillkoren strider sammanfattningsvis enligt Dedicare Sveriges mening mot 
både principen om proportionalitet och principen om öppenhet i 4 kap. 1 § LOU. 

Ersättningsnivåerna  

3.2.2.35 I Upphandlingen tillämpas fasta priser, som varierar beroende på bland annat 
personalkategori, utbildningsnivå och i vilken geografisk zon arbete kommer att 
utföras (se avsnitt 3.2.3 nedan angående zonindelningen hur denna är kopplad 
till ersättningsmodellen). Ersättningsnivåerna och de olika kategorierna anges i 
en bilaga till avtalet, Ersättningsbilaga, se bilaga 4.  

3.2.2.36 Som uppmärksammats i frågor och svar (se bilaga 2, bland annat fråga 101 och 
233) är ersättningsnivåerna mycket låga och i vissa fall så lågt ställda att en del 
leverantörer inte ens får täckning för sina lönekostnader. I fråga 233 framhålls 
dessutom att de fasta priserna till och med är lägre än den ersättning som sjuk-
husen internfakturerar vid anlitande av personal från sjukhusens egna beman-
ningscentraler. 

3.2.2.37 Dedicare Sverige är naturligtvis väl medvetet om Regionens rätt att, inom ramen 
för det upphandlingsrättsliga regelverket, avgöra hur myndighetens behov bäst 
ska tillgodoses och vad som ska upphandlas.  

3.2.2.38 Enligt Dedicare Sveriges uppfattning är dock ersättningsnivåerna i Upphand-
lingen så lågt satta och så avvikande från marknadsmässiga ersättningsnivåer att 
de måste anses vara uppenbart oskäliga ur ett kommersiellt perspektiv. Det 
finns vidare ett missförhållande mellan priserna och de tjänster som utförs. Som 
uppmärksammats i frågor och svar får leverantören lägre ersättning för en ST-
läkare i zon 1 än för en specialistutbildad sjuksköterska i zon 3, vilket talar för att 
ersättningsnivåerna inte har bestämts med koppling till upphandlingsföremålet. 

3.2.2.39 Leverantörerna har inte heller rätt till övertidsersättning, vilket är ett klart av-
steg från marknadsmässiga villkor (det får till exempel förutsättas att Regionens 
egen personal har rätt till övertidsersättning) och därutöver riskerar att leda till 
svårigheter att bemanna vissa uppdrag. En konsekvens av avtalsregleringen i 
denna del är att erbjudna konsulter inte kommer att kunna arbeta med, eller 
tvingas avbryta, arbetsuppgifter som riskerar att medföra övertidsarbete – För-
utsatt att inte Regionen helt enkelt räknar med att konsulterna ska utföra arbete 
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på övertid (till exempel en pågående operation som drar ut på tiden, vilket inte 
är ovanligt) och därmed avsiktligt övervältrar dessa kostnader på leverantören.     

3.2.2.40 Utöver den uppenbara risken för utebliven leverans i vissa zoner, vilket i förläng-
ningen kan komma att riskera patientsäkerheten, är villkoren med beaktande av 
bland annat Upphandlingens omfattning (dvs. de tjänster och kompetensnivåer 
som efterfrågas) och det leveranskrav som följer av villkoren i punkt 3.26.4 i av-
talsmallen, bilaga 3, så oskäliga att det enligt Dedicare Sverige rör sig om en 
överträdelse av proportionalitetsprincipen. Detta i synnerhet om det skulle visa 
sig att ersättningsnivåerna i något fall till och med understiger de upphandlande 
myndigheternas ersättning vid internfakturering. 

3.2.3 Otydlig och oförutsebar ersättningsmodell 

3.2.3.1 Avtalet som ska ingås genom Upphandlingen är indelat i ett antal så kallade zo-
ner. Den närmare zonindelningen framgår av bilagan Zonindelning, Bilaga 5.  

3.2.3.2 Anbudsgivare i Upphandlingen får olika ersättning för konsulter beroende på i 
vilken zon uppdraget ska utföras. 

3.2.3.3 Ersättningen för respektive zon framgår av ersättningsbilagan, bilaga 4. 

3.2.3.4 Att ersättningen skiljer sig åt mellan olika zoner är i och för sig inte konstigt, 
med tanke på hur lönenivåer och levnadskostnader skiljer sig åt mellan de olika 
zonerna. 

3.2.3.5 Regionen har dock förbehållit sig en ensidig rätt att ändra zonindelningen un-
der ramavtalets löptid.  

3.2.3.6 Av avsnitt 3.25.3, Prisjustering, i anbudsinbjudan, bilaga 1, följer att: 

I samband med prisjustering, [sic] kan övergripande avtalsförvaltare komma att se över 
zonindelningen på kommunnivå och göra eventuella justeringar. Förutsättningen för att 
förändring i zonindelningen ska kunna genomföras är att priset inom det [sic] aktuella 
zonen inte motsvarar konkurrenskraftig prisnivå beroende av kommunens geografisk 
[sic] placering. 

3.2.3.7 Det finns inte några direkt tillämpliga bestämmelser i LOU som reglerar tillåtlig-
heten av ändringar av avtal som värdemässigt ligger under tröskelvärdena eller 
som avser sociala och andra särskilda tjänster, dvs. upphandlingar som omfattas 
av 19 kap. LOU (vare sig enligt nu gällande regler eller i den form som gällde före 
den 1 februari 2022). I sammanhanget kan noteras att regleringen i 17 kap. LOU 
(som alltså inte är direkt tillämplig i målet) är utformad som en tillåtande un-
dantagsreglering. 17 kap. 10 § LOU lyder ” Ett kontrakt eller ett ramavtal får 
ändras utan en ny upphandling, om ändringen görs med stöd av någon bestäm-
melse i 9–14 §§” och en ändring är alltså inte tillåten om den inte sker med stöd 
av någon av bestämmelserna i 17 kap. LOU – bestämmelser som alltså inte är 
tillämpliga i Upphandlingen. 

3.2.3.8 Det är dock en utbredd uppfattning att de bestämmelser om ändringar av avtal 
som återfinns i 17 kap. LOU är ett utflöde av de allmänna upphandlingsrättsliga 
principerna (vilka som bekant gäller även för upphandling som inte omfattas av 
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principerna (vilka som bekant gäller även för upphandling som inte omfattas av 
den direktivstyrda regleringen) och därför ger vägledning även i fråga om vad 
som kan tillåtas vid upphandlade kontrakt under tröskelvärdena eller avseende 
sociala och andra särskilda tjänster. 

3.2.3.9 För att ett ramavtal eller ett upphandlat kontrakt ska få ändras genom en opt-
ionsklausul krävs enligt 17 kap. 10 § LOU bland annat att klausulen har angetts i 
något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen, att klau-
sulen klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan 
tillämpas, och att klausulen anger omfattningen och arten av ändringarna som 
kan komma att göras. Dessa krav är mycket högt ställda och även i övrigt är 
kraven på förutsebarhet när det gäller avtalsändringar (av naturliga skäl) höga. 
Om alltför långtgående eller godtyckliga ändringsklausuler tillåts skulle det vara 
enkelt att kringgå upphandlingslagstiftningen genom avtalsändringar. 

3.2.3.10 Först och främst ska framhållas att den aktuella ändringsbestämmelsen är så 
otydligt formulerad att det inte går att förstå dess exakta innebörd. Det är till ex-
empel inte möjligt att utläsa vilka ”eventuella justeringar” som kan komma att 
göras eller när ”priset inom [den] aktuella zonen inte motsvarar konkurrenskraf-
tig prisnivå beroende av kommunens [geografiska] placering” (eller, för den de-
len, vad som menas med denna lokution). Det framstår därför som uppenbart 
att bestämmelsen inte ”klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsätt-
ningar den kan tillämpas” och att den inte heller ”anger omfattningen och arten 
av ändringarna som kan komma att göras”. Detta innebär att en tillämpning av 
bestämmelsen inte ryms inom de ramar som följer av LOU 17 kap. 10 § LOU. Re-
dan detta innebär att Regionen har brutit mot LOU och principen om öppenhet 
genom att inkludera bestämmelsen i Upphandlingen. 

3.2.3.11 Till detta kommer dock att bestämmelsen innebär att det är helt omöjligt för an-
budsgivarna att förutse vilken ersättning som de de facto kommer att erhålla för 
utförandet av uppdraget, eftersom Regionen förbehållit sig en ensidig rätt att 
höja eller sänka priset för utförande av tjänster på en viss plats genom att ändra 
zonindelningen så att platsen plötsligt ligger i en annan zon än vad den gör nu 
när Upphandlingen genomförs. 

3.2.3.12 Detta gör det omöjligt för leverantörer att förutse vilken ersättning som de fak-
tiskt kommer att kunna erhålla. Dedicare Sverige kan bland annat av denna an-
ledning tvingas fatta det svåra beslutet att avstå från att lämna anbud i ett eller 
flera anbudsområden. Det krav på leverans som följer av punkt 3.26.4 i avtalet 
innebär härutöver att leverantörerna i praktiken blir bundna att leverera till er-
sättningsnivåer som inte kan förutses, vid risk att avtalet annars hävs.  

3.2.3.13 Denna brist på förutsebarhet utgör en uppenbar överträdelse av principen om 
öppenhet och genom att inkludera bestämmelsen och förbehålla sig rätten att 
ändra zonindelningen har Regionen därför brutit mot LOU. 
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4. Skada  

4.1 Som framhållits ovan bryter Upphandlingen mot upphandlingslagstiftningen i 
flera avseenden.  

4.2 Vad gäller den otillåtna begränsningen avseende möjligheten att åberopa kapa-
citet för uppfyllelse av obligatoriska krav kan noteras att den koncern i vilken 
Dedicare Sverige ingår genomförde en omorganisation av verksamheten i början 
av 2022 som omfattar i princip all verksamhet som berörs av Upphandlingen. 
Denna verksamhet har tidigare inte bedrivits av Dedicare Sverige i första hand, 
utan i ett annat koncernbolag. Den absoluta begränsningen och den otydliga ut-
formningen av kravet i övrigt innebär att Dedicare Sverige har svårt att avgöra 
om bolaget på egen hand uppfyller kravet om två års erfarenhet inom de an-
budsområden som Upphandlingen omfattar, eller om det för att otvetydigt upp-
fylla erfarenhetskravet i punkt 2.5 i anbudsinbjudan krävs att Dedicare Sverige 
åberopar kapacitet inom koncernen.  

4.3 Även med en mer tillåtande tolkning av kravställningen enligt vilken erfarenhet 
hos ”ledande personal” kan tillgodoräknas anbudsgivaren har Dedicare Sverige 
utifrån förutsättningarna i upphandlingsdokumenten och de svar som har läm-
nats inom ramen för frågor och svar inte möjlighet att med säkerhet avgöra om 
bolaget på egen hand kan uppfylla det aktuella kravet.  

4.4 Kravställningen är, både vid en strikt tillämpning utifrån kravets utformning i 
upphandlingsdokumenten och vid tillämpning av kravet i enlighet med de änd-
ringar som har gjorts inom ramen för frågor och svar, så otydlig att det finns en 
risk att Dedicare Sverige anses inte uppfylla kravet eller inte förstår på vilket sätt 
kravet ska uppfyllas och därmed inte kvalificerar sig i Upphandlingen. 

4.5 Detta medför att Dedicare Sverige lider skada, eller i vart fall risk för skada, i den 
mening som krävs enligt 20 kap. 6 § LOU. Redan av denna anledning ska rätten 
ingripa mot Upphandlingen. 

4.6 Vad gäller övriga brott mot LOU som har påtalats ovan (i avsnitt 3.2.2) kan föl-
jande sägas beträffande krav och avtalsvillkor som har ställts upp i Upphand-
lingen. 

4.7 Det är allmänt accepterat att en leverantör lidit eller riskerat att lida skada när 
en överträdelse av LOU inneburit att leverantören inte har kunnat lämna sitt 
mest konkurrenskraftiga anbud. 

4.8 Särskilt vid oproportionerliga krav är skadebedömningen abstrakt och tämligen 
summarisk och skäl för ingripande kan finnas redan utan att någon egentlig ska-
debedömning görs.7 

4.9 I mål (likt detta) där en upphandlande myndighet har överträtt proportional-
itetsprincipen är skaderekvisitet även uppfyllt om de oproportionerliga kraven 

 
7 Se till exempel Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1308-18 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 
3560-14. 
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har skadat eller riskerat att skada konkurrensförhållandena på den aktuella 
marknaden genom att riskerat att avhålla leverantörer (vilket även kan innebära 
andra leverantörer än den som har begärt överprövning) från att lämna anbud. 
Det ska alltså göras en bredare skadebedömning där även andra leverantörers 
skada eller risk för skada ska beaktas. 

4.10 Detta följer bland annat av Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2222-16, 
där domstolen uttalade att: 

Det uppställda bör-kravet och utvärderingsmodellen riskerar vidare leda till att konkur-
rensen begränsas på ett sätt som inte är nödvändigt genom att potentiella leverantörer 
som inte redan finns etablerade på orten avhåller sig från att lämna anbud på upphand-
lingen. Vid en sammantagen bedömning anser kammarrätten därför att Uppsala Vatten 
inte kan anses ha visat att det aktuella bör-kravet och tillhörande utvärderingsmodell är 
proportionerliga. 

Uppsala Vatten har alltså genomfört upphandlingen på ett sätt som strider mot 1 kap. 9 § 
lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Vid sådant förhållande och då de aktuella 
villkoren i upphandlingen kan anses ha skadat upphandlingens konkurrensuppsökande 
skede ska upphandling göras om. [våra kursiveringar] 

4.11 Samma princip följer även av Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 
3560-14, där domstolen uttryckligen uttalade att ”en eller flera leverantörer inte 
ges möjlighet att lämna ett konkurrenskraftigt anbud”. 

4.12 Det följer således av aktuell kammarrättspraxis att även andra leverantörers 
skada eller risk för skada ska beaktas. 

4.13 Karenskravet (se punkt 3.2.2.12-3.2.2.28 ovan) innebär att Dedicare Sverige 
fråntas möjligheten att lämna sina mest konkurrenskraftiga avropssvar, bland 
annat eftersom urvalet av konsulter som kan erbjudas vid avrop begränsas i 
oproportionerligt hög utsträckning, vilket riskerar att få till följd att bolaget går 
miste om kontrakt vid Regionens kommande avrop. Som noterats ovan innebär 
kravet dessutom att bolaget i praktiken hindras från att anställa de bäst lämpade 
personerna och vidare att bolaget påförs en mycket tung administrativ börda vid 
nyanställningar och matchningar av befintlig personal, med risk för höga viten 
vid misstag.  

4.14 Kravet får således både en påverkan på Dedicare Sveriges möjlighet att konkur-
rera om kommande avrop och medför omotiverade handlingsbegränsningar och 
kostnader inom ramen för avtalet, vilket innebär att Dedicare Sverige lidit skada, 
eller riskerar i vart fall att lida skada, av Regionens överträdelse av LOU i denna 
del.  

4.15 Kravet riskerar även att avhålla eller hindra både Dedicare Sverige och andra le-
verantörer från att lämna anbud i Upphandlingen eller i vart fall hindra dem 
från att lämna konkurrenskraftiga avropssvar. Skaderekvisitet är därmed även 
av denna anledning uppfyllt.  

4.16 Vitesregleringen och ersättningsnivåerna (se punkt 3.2.2.29-3.2.2.40 ovan) är 
inte marknadsmässiga och går längre, respektive är lägre, än vad som är skäligt i 
kommersiellt hänseende. Mot bakgrund av Upphandlingens omfattning och det 
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faktum att Upphandlingen genomförs gemensamt av Sveriges alla regioner 
tvingas Dedicare Sverige i bästa fall att acceptera oskäliga avtalsvillkor och i 
sämsta fall har bolaget över huvud taget inte möjlighet att lämna anbud baserat 
på de initiala ersättningsnivåerna, i vilket fall skadan är uppenbar och total - De-
dicare Sverige har inte ens möjlighet att konkurrera om kontrakt. Dedicare Sve-
rige har därför lidit skada av Regionens överträdelse av LOU. 

4.17 Kravet riskerar även att avhålla eller hindra andra leverantörer från att lämna 
anbud i Upphandlingen eller i vart fall hindra dem från att lämna konkurrens-
kraftiga anbud. Skaderekvisitet är därmed även av denna anledning uppfyllt.  

4.18 Den otydliga och oförutsebara ersättningsmodellen (se avsnitt 3.2.3 ovan) får 
till följd att Dedicare Sverige inte kan förutse bolagets kommande intäkter eller 
över huvud taget värdera avtalen.  

4.19 Eftersom ersättningsnivåerna är fasta och ersättningsmodellen inte har någon 
betydelse för anbudens utformning får detta inte skadeverkningar i den me-
ningen att ett konkurrenskraftigt anbud inte kan utformas. I stället innebär bris-
terna att det finns en risk för att ett beslut om huruvida Dedicare Sverige ska 
lämna anbud eller inte om Regionen väljer att ändra zonindelningen (och däri-
genom ersättningsnivåerna) kan visa sig ha grundats på en felaktig uppfattning 
om kostnader och intäkter, med följden att bolaget i onödan gått miste om upp-
drag och intäkter alternativt åtagit sig uppdrag som visar sig vara en förlustaffär.  

4.20 Den osäkerhet ersättningsmodellen medför innebär vidare att det inte går att 
planera för verksamheten under avtalstiden, exempelvis i fråga om personalre-
krytering och i förhållande till övriga viktiga affärsbeslut.  

4.21 Otydligheten och avsaknaden av förutsebarhet leder helt enkelt till att det är 
omöjligt att fatta välgrundade kommersiella beslut, ytterst i fråga om att ta ställ-
ning till huruvida anbud över huvud taget ska lämnas eller inte, med risk för om-
fattande ekonomisk skada.  

5. Skäl för interimistiskt beslut 

5.1 Eftersom något tilldelningsbeslut inte har meddelats gäller inte någon avtals-
spärr eller förlängd avtalsspärr i Upphandlingen. Av 20 kap. 9 § LOU följer att 
när avtalsspärr eller förlängd avtalsspärr inte gäller får rätten besluta att den 
upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts. 

5.2 Av 20 kap. 6 § LOU följer att en upphandling inte får överprövas efter det att av-
tal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Ett in-
terimistiskt beslut om att avtal inte får ingås är därför ett sätt för domstolen att 
skaffa sig tid för att kunna genomföra en överprövning av en pågående upp-
handling och det anses allmänt att en förvaltningsdomstol bör fatta ett interim-
istiskt beslut om domstolens möjlighet till överprövning annars skulle kunna 
upphöra (se RÅ 2003 ref. 64 samt HFD 2017 ref. 60). 
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5.3 Ett interimistiskt beslut enligt upphandlingslagstiftningen är en nödvändighet 
för att göra det möjligt att över huvud taget kunna genomföra en överprövning. 
Ett interimistiskt förordnande om att avtal inte får ingås skiljer sig således i 
detta hänseende från inhibition eller motsvarande beslut med stöd av 28 § för-
valtningsprocesslagen (1971:291), där det normalt förutsätts att en viss sannolik-
hetsbedömning av den slutliga utgången i målet har föregått beslutet (se RÅ 
2005 ref. 17). 

5.4 Det kan i sammanhanget noteras att den interimistiska prövningen i detta mål 
avser ett interimistiskt beslut om att avtal inte får ingås och inte ett interimist-
iskt beslut om att ett avtal inte får fullgöras.  

5.5 Detta innebär att de principer om sannolikhetsbedömning som har utvecklats 
genom Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i HFD 2014 ref. 13 och HFD 
2020 ref. 45 inte är tillämpliga på prövningen i målet. I detta mål är nämligen 
ett interimistiskt beslut om att Regionerna inte får ingå avtal en förutsättning för 
att Dedicare Sverige möjlighet till överprövning inte ska upphöra (till skillnad 
från vid ett interimistiskt beslut om att ett avtal inte får fullgöras). Denna skill-
nad mellan olika typer av interimistiska beslut har ansetts motivera att det inför 
interimistiska beslut om att ett avtal inte får fullgöras ska göras en sannolikhets-
bedömning men att någon sannolikhetsbedömning inte ska göras inför interim-
istiska beslut om att avtal inte får ingås.  

5.6 Någon sannolikhetsbedömning ska således inte göras i detta mål. 

5.7 Däremot ska en intresseavvägning göras med tillämpning av reglerna i LOU 
20 kap. 9 § andra och tredje stycket. 

5.8 Rätten ska avstå från att fatta ett interimistiskt beslut om förbud att ingå avtal, 
om den skada eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är större än 
den skada som skulle kunna drabba leverantören. Rätten ska vid bedömningen 
ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intres-
sen. 

5.9 Utan ett interimistiskt beslut finns det en stor risk för att Regionen ingår avtal i 
Upphandlingen. Dedicare Sverige riskerar att lida en mycket stor ekonomisk 
skada om Regionen ingår avtal i Upphandlingen. Den skada eller olägenhet som 
beslutet skulle kunna medföra för Regionen är däremot begränsad. Enligt Dedi-
care Sverige är det därför uppenbart att den skada eller olägenhet som ett inte-
rimistiskt beslut skulle kunna medföra inte är större än den skada som skulle 
kunna drabba Dedicare Sverige om ett sådant beslut inte fattas.  

5.10 Den intresseavvägning som ska genomföras innebär därför att förvaltningsrät-
ten inte ska avstå från att fatta ett interimistiskt beslut om förbud att ingå avtal. 

5.11 Ett interimistiskt beslut är en nödvändig förutsättning för att Dedicare Sverige 
ska ges tillgång en effektiv överprövningsprocess.  



 

18 
 

S
W

4
20

42
24

8
/2

 

5.12 Förutsättningar för att besluta att Regionen inte får ingå avtal innan något annat 
har bestämts föreligger således. 

 

* * * 

 

Stockholm som ovan 

 

 

 

 
Erik Gadman    Lorentz Reige 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 Anbudsinbjudan  
Bilaga 2  Frågor och svar 
Bilaga 3  Avtalsmall 
Bilaga 4  Ersättningsbilaga 
Bilaga 5  Zonindelning 


