
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

Föredragande: 

Carin Gunnarsson 

 

BESLUT 
2013-08-23 

Meddelat i Växjö 

Mål nr 

3147-13 
  

 

 

Dok.Id 76974     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag – fredag 

08:00-16:30 E-post: fva@dom.se 

 

 

SÖKANDE 

Mercado Medic AB, 556145-6947 

Box 1074 

181 22 Lidingö 

  

MOTPARTER 

1. Landstinget Blekinge 

371 81 Karlskrona 

  

2. Landstinget Kronoberg 

351 88 Växjö 

   

SAKEN 
Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; 

nu fråga om överlämnande av målet till annan domstol 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Malmö för 

fortsatt handläggning. 

 

___________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
BESLUT 3147-13 

  

 

YRKANDEN M.M. 

Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg, Region Halland och Region 

Skåne genomför en upphandling av elrullstolar. Region Skåne har varit 

handläggande landsting. 

 

Mercado Medic AB har till förvaltningsrätten inkommit med en ansökan 

om överprövning av upphandlingen avseende Landstinget Blekinge och 

Landstinget Kronoberg. Ansökan om överprövning har även inlämnats till 

Förvaltningsrätten i Malmö där Region Skåne är upphandlande myndighet.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

I 14 § tredje stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 

anges följande. Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål 

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

valtningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.  

 

Enligt 8 § första stycket förordningen (1977:937) om allmänna förvalt-

ningsdomstolars behörighet m.m. ska domstolarna, innan ett mål lämnas 

över till en annan domstol enligt ovan, samråda med varandra på lämpligt 

sätt. 

 

Förvaltningsrätten anser att målen i den aktuella upphandlingen bör hand-

läggas gemensamt. Det saknas anledning att anta det skulle medföra någon 

avsevärd olägenhet för någon part om målet överlämnas till Förvaltnings-

rätten i Malmö för fortsatt handläggning tillsammans med övriga mål rö-

rande den aktuella upphandlingen. Förvaltningsrätten i Malmö har vid 

samråd accepterat att målet överlämnas till domstolen. Förevarande mål 

ska därför överlämnas till Förvaltningsrätten i Malmö för fortsatt hand-

läggning. 

 

 

Per Hansson 
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