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1. Borlänge kommun 
2. Falu kommun 

Ombud för 1 och 2: Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
Ludvika kommun 
UpphandlingsCenter FBR 
771 82 Ludvika 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 21 februari 2018 i mål nr 
5530—5531-17 

SAKEN 
Overprövning av avtals giltighet; fråga om prövningstillstånd 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens 

avgörande står därför fast. 

D0k.ld 163770 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
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Mål nr 578—579-18 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd. 

Prövningstillstånd ska meddelas om 

' det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

förvaltningsrätten har kommit till (ändringsfall), 

' det inte går att bedöma riktigheten av det slut som törvaltningsrätten 

har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granslmingsfall), 

' det är vikti gt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet 

prövas av högre rätt (prejudikatfall) 

eller 

* det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära 

fall). 

Detta framgår av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971 :291). 

Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit 

fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Överklagandet kommer 

därför inte att prövas av kammarrätten. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A (formulär 9). 

kamin. rättslagman 
ordfö ande 

L'Fredrik Sellberg (”i _) 
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tf. kammarrättsassessor 
referent


