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Simrishamns kommun överklagar dom om upphandling
Simrishamns kommun har valt att överklaga förvaltningsrättens dom där man upphäver
kommunens avtal avseende köp av två åkgräsklippare. - Vi tycker att det är viktigt att få
detta prövat i en högre instans, säger kommunen.
Simrishamns kommun tecknade våren 2018 avtal med Hako Ground & Garden AB för
köp av två gräsklippare. Kommunen valde att upphandla avtalet i form av ett avrop från
ett av SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal, något som förvaltningsrätten nu menar
inte är tillåtet.
- För att veta om man gör rätt enligt lagen om offentlig upphandling har man dels
lagtexten att luta sig mot, men även den praxis som fastställs efterhand som olika
ärenden prövas i förvaltningsdomstolarna, säger kommunens upphandlingsstrateg
Marcus Bäckström. I det här fallet är lagtexten otydlig och förvaltningsrätten har inte
hänvisat till någon relevant praxis, varför det blir extra viktigt för vårt och andra
kommuners arbete att detta prövas i högre instans.
Tidigare dom saknar relevans
Simrishams kommun har gjort avropet genom att bjuda in samtliga
ramavtalsleverantörer att lämna anbud. Detta är tillåtet enligt ramavtalet, men
förvaltningsrätten har bedömt att det inte är tillåtet enligt lagstiftningen om det bara
finns en antagen leverantör i ramavtalet.
- Som stöd för detta har man hänvisat till en dom från kammarrätten i Jönköping från
2017, men den domen tycker inte vi har någon relevans för den situation vi befinner oss
i nu, säger Marcus Bäckström.
Strävar bara efter att göra rätt
Kammarrätten prövar bland annat fall där det är uppenbart att förvaltningsrätten dömt
fel eller där det finns behov av vägledning för andra domstolar och myndigheter.
- Vi vill bara göra rätt, både vad gäller hur vi använder skattebetalarnas pengar men
givetvis också avseende hur vi tillämpar lagen. Då det sistnämnda ofta kan vara svårt,
hoppas vi att kammarrätten medger prövningstillstånd för att vi ska veta hur vi ska
agera i liknande situationer i framtiden, avslutar Marcus Bäckström.
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