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SÖKANDE 

Frontlinereklam AB, 556575-1509 

Box 1150 

701 11 Örebro 

  

MOTPARTER 

1. Arboga kommun 

Box 45 

732 21 Arboga 

  

2. Kungsörs kommun 

736 85 Kungsör 

  

3. Köpings kommun 

731 85 Köping 

 

SAKEN 
Offentlig upphandling 

___________________ 

BESLUT 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Karlstad. 
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BAKGRUND 

Arboga, Kungsörs och Köpings kommuner har i samverkan med bl.a.  

Örebro kommun genomfört en upphandling av arbetskläder för kök, vård, 

städ och labb, dnr Ks 881/2014. Upphandlingen har handlagts av Örebro 

kommun. Efter att Örebro kommun meddelat tilldelningsbeslut utan att ha 

antagit anbud från Frontlinereklam AB (bolaget), har bolaget ansökt om 

överprövning av beslutet hos Förvaltningsrätten i Karlstad. Ansökan har i 

den del som avser Arboga, Kungsörs och Köpings kommuner hos nämnda 

förvaltningsrätt registrerats som mål nr 67- -69-15. Förvaltningsrätten i 

Karlstad har därefter beslutat att överlämna dessa mål till Förvaltnings-

rätten i Uppsala. 

 

SKÄL 

Vid Förvaltningsrätten i Karlstad handläggs mål som har ett nära samband 

med ifrågavarande mål. Såsom Förvaltningsrätten i Karlstad yttrat upp-

lysningsvis med anledning av överlämnandet bör upphandlingens samtliga 

delar av praktiska skäl handläggas gemensamt vid en domstol. Förvalt-

ningsrätten i Karlstad anser också att de delar som av formella skäl över-

lämnats kan återlämnas till samma domstol. Det kan vidare konstateras att 

bolaget endast ansökt om överprövning vid Förvaltningsrätten i Karlstad 

och att målet kan överlämnas dit utan avsevärd olägenhet för någon part. 

Målet ska därför med stöd av 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvalt-

ningsdomstolar och 8 § förordningen (1977:937) om allmänna förvalt-

ningsdomstolars behörighet m.m. överlämnas till Förvaltningsrätten i  

Karlstad. 

 

 

Sabina Kronholm 

förvaltningsrättsfiskal 

 

Målet har handlagts av Carl Martin Gölstam. 
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