
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UPPSALA 

 

Enhet 2 

BESLUT 
2015-06-22 

Meddelat i Uppsala 

Mål nr  

3227-15 E 

  

 

 

Dok.Id 155552     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1853 

751 48 Uppsala 

Kungsgatan 49 018-431 63 00  018-431 63 43 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se 

 

 

SÖKANDE 

ComfortSystem Scandinavia AB, 556308-9498 

Vistakullevägen 18 

561 46 Huskvarna 

  

MOTPART 

Arboga kommun 

  

Ombud: Örebro kommun 

Upphandlingsenheten 

Box 30070 

701 35 Örebro 

  

SAKEN 
Offentlig upphandling, fråga om överlämnande av mål till annan domstol 

___________________ 

 

BESLUT 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Karlstad för 

fortsatt handläggning. 
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BAKGRUND 

Arboga kommun har tillsammans med Örebro kommun m.fl. genomfört en 

upphandling avseende omvårdnadshjälpmedel (dnr Ks 223/2014).  

 

ComfortSystem Scandinavia AB har ansökt om överprövning av upphand-

lingen vid Förvaltningsrätten i Karlstad. 

 

Förvaltningsrätten i Karlstad har den 17 juni 2015 beslutat att överlämna 

ansökan i den del som avser Arboga kommun. 

 

SKÄL FÖR BESLUTET 

Enligt 16 kap. 5 § första stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphand-

ling ska en ansökan om överprövning göras hos den förvaltningsrätt i vars 

domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.  

 

Av 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår 

bl.a. följande. Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål 

som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av 

förvaltningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon 

part. En förvaltningsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras 

utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan 

förvaltningsrätt som handlägger sådana mål.  

 

Av 8 § förordningen (1997:937) om allmänna förvaltningsdomstolars be-

hörighet framgår bl.a. att innan ett mål lämnas över till en annan domstol 

enligt 14 § tredje eller fjärde stycket lagen om allmänna förvaltningsdom-

stolar ska domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det rå-

der olika meningar i frågan om målet ska överlämnas faller frågan. 

 

Arboga kommun tillhör Förvaltningsrätten i Uppsalas domkrets (5 § för-

ordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet). Behörig för-
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valtningsrätt att pröva ansökan är därför denna förvaltningsrätt. Förvalt-

ningsrätten i Karlstad har i sitt beslut att överlämna målet till Förvaltnings-

rätten i Uppsala bl.a. anfört att upphandlingens samtliga delar av praktiska 

skäl bör handläggas gemensamt vid en domstol och att de delar som av 

formella skäl har överlämnats kan återlämnas till Förvaltningsrätten i Karl-

stad. Med hänsyn härtill samt med beaktande av att det inte har framkom-

mit någon avsevärd olägenhet för någon part anser förvaltningsrätten att 

det finns särskilda skäl att lämna över målet till Förvaltningsrätten i Karl-

stad för vidare handläggning. 

 

 

Elisabet Andersson 

rådman 

 

Målet har handlagts av föredraganden Petra Hedin. 
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