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Ansökan om forskningsmedel 

Observera att ansökan och bilagor endast ska skickas elektroniskt till 
konkurrensverket@kkv.se. 

1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 

Datum 

20190131 

Namn * 

Tobias Indén 
Universitet/högskola eller motsvarande 

Umeå Universitet 
Institution eller motsvarande 

Juridiska institutionen 
Postadress 

90187 
Postnr och ortsnamn 

Umeå 
Telefonnummer E-post 

* Huvudansvarig för projektet är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökningsblanketten är korrekta. 

2 Anslagsförvaltare 
Universitet/högskola eller motsvarande 

Umeå Universitet 
Institution 

Juridiska institutionen 
Postadress 

90187 
Postnr och ortsnamn 

Umeå 
Telefonnummer 

0907865000 

3 Projektbeskrivning 
Projekttitel 

Koncessioner i allmänhetens tjänst - Statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga utmaningar 

Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken) 

Koncessioner i någon form används allt oftare när gemensamma behov ska tillgodoses. De 

statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga aspekterna av koncessioner är inte ordentligt 

utredda och behöver därför analyseras närmare. 
Projektet avses starta/startade, datum 

20190901 
Projektet beräknas vara slutfört, datum 

20220901 
Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken). 

Stat, landsting och kommuner ska tillgodose en mängd behov som vanligtvis finansieras med 

skattemedel. En alternativ finansieringsform är att använda koncession där den ekonomiska 

kompensationen till koncessionshavaren kommer antingen direkt från tredje man som använder 

koncessionsföremålet eller från både tredje man och från det allmänna. 

Det övergripande syftet med projektet är att, med utgångspunkt i regler om statsstöd och 

upphandling, identifiera och analysera rättsliga konflikter och problem som aktualiseras vid 

användandet av koncessioner. Frågor att utreda är bland annat vad som ryms under själva 

koncessionsbegreppet, koncessioner i förhållande till allmänt intresse och de 

marknadsekonomiska principerna i statsstödsrätten, upphandlingsrättsliga aspekter på 

koncessionsavtalens löptid och avkastning, förändringar och kompletteringar av gällande avtal i 

förhållande till upphandlingsrätten och möjligheter till undantag från upphandlingsskyldigheten. 

Projektet ska genomföras av Ulf Vannebäck som är planerad att disputera den 5 juni 2019. 
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Bifoga även en utförligare projektbeskrivning (svenska eller engelska, max 10 A4-sidor) som bilaga till 

denna ansökan. 

4 Kostnadsredovisning 

Observera att den högsta tillåtna arbetstiden för disputerad forskare, docent och professor är 75 procent av heltid. 
För doktorand, forskningsassistent eller liknande är den högsta tillåtna arbetstiden 85 procent av heltid. 

Projektar 1 
Anställningstid Arbetstid i Lönekostnad 

Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV) Månadslön i projektet, procent av inkl. sociala 
Akademisk titel brutto månader heltid av ifter 

docent 49000 12 0 0 
·ur. dr 5/6 2019 48410 12 50 445740 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 445 740 
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 6 000 
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 183 535 
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 635 275 

Projektar 2 

Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV) 
Namn Akademisk titel - Månadslön 

lbruttol 

Anställningstid 
i projektet, 
månader 

Arbetstid i 
procent av 
heltid 

Lönekostnad 
inkl. sociala 
avaifter 

docent 50500 12 0 0 

.I!!!!!!!!!!!!! iur. dr (5/6 2019) 49862 12 50 459112 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 459112 
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 6000 
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 197 383 
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 662 495 
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Projektår 3 

Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV) 
Namn Akademisk titel -- Månadslön 

(brutto) 

Anställningstid 
i projektet, 
månader 

Arbetstid i 
procent av 
heltid 

Lönekostnad 
inkl. sociala 
avaifter 

docent 52000 12 0 0 
jur. dr (5/6 2019) 51358 12 so 472885 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 472 885 
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 6000 
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 212 320 
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 691205 

4a Redovisning övriga kostnader 

Ar 1 Ar2 Ar3 

Material och utrustning 

Resor 
6000 6000 6000 

Andra kostnader 

Summa 
6000 6000 6000 

Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag 

I
Total projektkostnad 

. 1988 975 

Därav söks från Tidi are erhållna ansla från 
Konkurrensverket Annan anslagsgivare • Konkurrensverket Annan anslagsgivare •• 

1998 975 

• Anslagsgivarens namn Ansökan inlämnad, datum Sökt belopp 

** Anslagsgivarens namn Ansökan beviljad, datum Bevi jat belopp 

övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig 
Projekttitel 

OBS! Namn och institut ion på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på 
Konkurrensverkets webbplats. Om en ansökan om forskningsbidrag skickas in till Konkurrensverket innebär 
det ett medgivande till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter 
om namn och institution för beviljade bidrag publiceras på webbplatsen. 

6 




