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Universitetet krävde
squashbana till de anställda
Gynnade Iksu – får bakläxa av förvaltningsrätten sedan konkurrent överklagat
När Umeå universitet
upphandlade motionstjänster till sina anställda krävde de att det skulle finnas en squashbana
och en baskethall.
Orimliga krav som bara
Iksu kan uppfylla, menade Tenton gym som överklagade till förvaltningsrätten.
Nu måste upphandlingen
göras om.
Universitetet hade en diger
kravlista när det skulle upphandla motionstjänster till
sina cirka 4 000 anställda. På
kravlistan fanns förutom de
mer vanliga sporterna som
aerobic, gympa och styrketräning också krav på att det
bland annat skulle finnas
tillgång till squash, basket
och gruppträningen body
and mind.
Enligt Tenton, som är en
konkurrerande verksamhet
till Iksu, var kravlistan,
med 16 olika typer av utbud,
skriven så att endast Iksu
kunde uppfylla kraven. Företaget anmälde därför upphandlingen till förvaltningsrätten.

”Slående likhet”
– Om man går igenom kravspecifikationen och jämför
den med utbudet på Iksu finner man en slående likhet
mellan dem och det kan också nämnas att det i kravspecifikationen inte anges en

”Om man går igenom
kravspecifikationen och
jämför den med utbudet på
Iksu finner man en slående
likhet.”
Tenton gym.

Universitetet krävde att det skulle finnas squashbana när det upphandlade motionstjänster åt de anställda. Något som gynnade Iksu, enligt konkurrenten Tenton som överklagade.
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enda sportgren eller verksamhet som inte Iksu har,
skriver Tenton i sitt anförande till rätten.

Medger brister
Genom kravlistan menar företaget att principen om likabehandling inte uppfyllts.

Tentonportionalitetsprincipen uppfyllts då kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig
proportion till det som upphandlas.
Umeå universitet medger
att förfrågningsunderlaget
haft vissa brister och skriver

i sitt anförande att bland annat squash nu tagits bort
från kravlistan.

Måste göras om
Förvaltningsrätten går på
Tentons linje och menar att
de krav som universitetet
ställt inför upphandlingen

kan ytterst få leverantörer
erbjuda.
– Merparten potentiella
leverantörer har därmed
helt uteslutits från att lämna
anbud avseende den del av
upphandlingen som rör
Umeå tätort, skriver förvaltningsrätten i sin dom.

Den kräver nu att den del
av upphandlingen, som rör
Umeå tätort, görs om.
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Ambassadören lovar fransk medverkan i K2014
– Jag ser fram emot att
ordna fransk medverkan
i kulturhuvudstadsåret
2014.
Det säger Frankrikes ambassadör Jean-Pierre
Lacroix på besök i Umeå.
Jean-Pierre Lacroix träffade
kommunalrådet
MarieLouise Rönnmark (S) och
kulturhuvudstadsdirektören Jan Björinge på torsdagsförmiddagen.
Det var ett möte som gav
effekt.
– De är mycket målmedvetna och övertygade. Det
gillar vi, säger den franske
Stockholmsambassadören.
Han lovar att ordna
fransk medverkan i Umeå
2014.

Konkreta projekt
– Det är mitt första besök i Umeå, men absolut inte det sista, säger Jean-Pierre Lacroix, Frankrikes ambassadör i Sverige, som lovar att ordna fransk medverkan i kulturhuvudstadsåret
2014.
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– Jag ska nu titta efter vilka
konkreta projekt som kan
bli aktuella. Sedan ser jag

fram emot fortsatta diskussioner.
Jean-Pierre Lacroix besökte också Umeå universitet under torsdagen. Där
träffade han bland andra
franska forskare och studenter. Umeå har bland annat utbyte med universitetet
i Lille.
– Vi planerar också att etablera kontakter mellan
Designhögskolan och den
franska designhögskolan senare i år, berättar Jean-Pierre Lacroix.
Västerbotten har sedan
många år även utbyte med
regionen Lorraine, bland
annat på universitetsnivå.
Sverige är ett populärt
land bland franska studenter som väljer att studera
utomlands, det fjärde mest
populära landet inom Erasmussamarbetet.
Ambassadör Jean-Pierre
Lacroix hann under torsdagen även med att besöka Utrikespolitiska föreningen på

Umeå universitet för ett föredrag om det franska presidentvalet.

Ekonomi och jobb
– De viktigaste frågorna i valet är samma valfrågor som
i vilket EU-land som helst,
nämligen ekonomin och jobben.
Första valomgången hålls
söndagen den 22 maj. De två
starkaste kandidaterna får
sedan göra upp i en andra
valomgång den 6 maj. Med
största sannolikhet kommer
det då att stå mellan sittade
presidenten Nicolas Sarkozy
och socialisten François
Hollande.
– Fråga mig inte om min
personliga politiska åsikt,
det är inte mitt jobb, förklarar han som en sann diplomat.
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