
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

Allmänna avdelningen 

Enhet 14 

BESLUT 
2014-01-27 

Meddelat i Stockholm 

Mål nr 

30690-13 
  

 

 

Dok.Id 444775     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 

115 76 Stockholm 

Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00  08-561 680 01 måndag – fredag 

08:00-16:30 E-post: 

forvaltningsrattenistockholm@dom.se 

 

 

SÖKANDE 

Erika Vestgöte Dreber 

Österby Gård 1 

570 60 Ydre 

  

MOTPART 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

 

Ombud: Länsstyrelsen i Stockholms län 

Box 22067 

104 22 Stockholm 

  

SAKEN 
Offentlig upphandling; fråga om överlämnande av mål till behörig domstol 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten i Stockholm överlämnar handlingarna i målet till 

Förvaltningsrätten i Linköping. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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Allmänna avdelningen  

 

BAKGRUND 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har, såsom ombud för Länsstyrelsen i 

Södermanlands län, genomfört en förenklad upphandling av 

rådgivningstjänster inom Greppa Näringen år 2014.  

 

Erika Vestgöte Dreber har ansökt om överprövning av upphandlingen. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Enligt 16 kap. 5 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska en 

ansökan om överprövning göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets 

den upphandlande myndigheten har sin hemvist. 

 

I 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) anges följande. Om en 

förvaltningsrätt eller kammarrätt i samband med att ett mål inleds finner att 

den saknar behörighet att handlägga målet men att en annan motsvarande 

domstol skulle vara behörig, ska handlingarna i målet lämnas över till den 

domstolen, om det inte finns något skäl mot det. Handlingarna ska anses ha 

kommit in till den senare domstolen samma dag som de kom in till den 

domstol som först tog emot handlingarna. Den domstol som handlingarna 

lämnats över till ska underrätta parterna om överlämnandet. 

 

Av handlingarna i målet framgår att Länsstyrelsen i Stockholms län, i 

egenskap av ombud, har genomfört en upphandling för Länsstyrelsen i 

Södermanlands läns räkning. Då upphandlingen har genomförts på 

uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, som också kommer att vara 

avtalspart i upphandlingen, anser förvaltningsrätten att det är Länsstyrelsen 

i Södermanlands län som är upphandlande myndighet.  
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Den upphandlande myndigheten har sin hemvist i Södermanlands län. Av 

5 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars 

behörighet m.m. följer att det är Förvaltningsrätten i Linköping som ska 

pröva ansökan om överprövning. Det har inte framkommit något skäl mot 

att målet överlämnas till behörig domstol. Handlingarna i målet ska därför 

överlämnas till Förvaltningsrätten i Linköping. 

 

 

Sophia Häggmark Svensson 

Förvaltningsrättsfiskal 

 

Kajsa Barsk har föredragit målet. 
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