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BESLUT 
2015-09-24 

Meddelat i Uppsala 

Mål nr 

4883-15 E 

  

 

 

Dok.Id 162234     
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 

OneMed Sverige AB, 556764-4140 

  

Ombud:  

Advokat Nicklas Hansson 

Advokat Ulf Yxklinten  

MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB 

Box 226 

201 22 Malmö 

   

MOTPARTER 

1. Arboga kommun 

Box 45 

732 21 Arboga 

  

2. Kungsörs kommun 

736 85 Kungsör 

  

3. Köpings kommun 

731 85 Köping 

  

4. Surahammars kommun 

Box 203 

735 23 Surahammar 

  

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  

Arbogas, Kungsörs, Köpings och Surahammars kommuner (kommunerna) 

har i samverkan med ett antal andra kommuner genomfört en upphandling 

av sjukvårdsmaterial. OneMed Sverige AB (bolaget) ansöker om över-

prövning av upphandlingen. Ansökan har getts in till Förvaltningsrätten i 

Karlstad. 

 

Förvaltningsrätten i Karlstad har den 17 september 2015 beslutat att, i den 

del upphandlingen gäller kommunerna, överlämna ansökan till Förvalt-

ningsrätten i Uppsala.  

 

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.  

 

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

anges att om flera mål som har nära samband med varandra förekommer 

vid mer än en förvaltningsrätt, får målen handläggas vid en av förvalt-

ningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. I 

fjärde stycket samma lag anges att en förvaltningsrätt får, om det finns sär-

skilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, 

lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt som handlägger sådana 

mål. 

 

Kommunerna tillhör Förvaltningsrätten i Uppsalas domkrets. Behörig för-

valtningsrätt att pröva ansökan är därför denna förvaltningsrätt. Det har 

emellertid framkommit att målet har nära samband med mål som hand-

läggs av Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten i Karlstad har i 

beslutet den 17 september 2015 bl.a. anfört att upphandlingens samtliga 

delar av praktiska skäl bör handläggas gemensamt vid en domstol och att 
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de delar som av formella skäl har överlämnats kan återlämnas till Förvalt-

ningsrätten i Karlstad. Det har inte framkommit att kommunerna skulle ha 

något att invända mot en gemensam handläggning. Eftersom bolaget läm-

nade in ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Karlstad får det 

förutsättas att bolaget inte heller motsätter sig att målet återlämnas dit. Mot 

denna bakgrund finner Förvaltningsrätten i Uppsala att målet ska överläm-

nas till Förvaltningsrätten i Karlstad för fortsatt handläggning. 

 

 

 

Viktoria Haglund 

förvaltningsrättsfiskal 

 

Beslutet har handlagts av föredraganden Anderz Eriksson. 
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