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1. Mälardalens högskola (mål nr 99-17) ELL." ut. 
Box 883 KSnr Aklbil 

721 23 Västerås 

2. Sveriges lantbruksuniversitet (mål nr 100-17) 
Box 7070 
750 07 Uppsala 

3. Uppsala universitet (mål nr 101 -17) 
BOX 256 
751 05 Uppsala 

SAKEN 
Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; 
fråga om överlämnande till annan domstol 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten i Uppsala överlämnar målen till Förvaltningsrätten i 

Luleå för vidare handläggning. 

Dok.Id 199564 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN BESLUT 99--101-17 
I UPPSALA 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet 

samt tio andra upphandlande myndigheter genomför en upphandling, 

eduPrint 2016, dnr LTU-3040—2015. Koneo AB har lämnat in en begäran 

om överprövning av upphandlingen till Förvaltningsrätten i Luleå. De upp— 

handlande myndigheterna har hemvist inom olika förvaltningsrätters dom- 

kretsar. Förvaltningsrätten i Luleå har lämnat över ansökan om överpröv- 

ning i de delar som gäller Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniver- 

sitet och Uppsala universitet till Förvaltningsrätten i Uppsala som är behörig 

domstol att pröva ansökan i dessa delar. 

Mål som har ett nära samband med de ifrågavarande målen handläggs vid 

flera förvaltningsrätter. Av praktiska skäl bör upphandlingens samtliga delar 

handläggas gemensamt vid en domstol. Förvaltningsrätten i Luleå anser att 

de nu aktuella målen med fördel kan överlämnas dit. Det har inte framkom- 

mit annat än att målen kan överlämnas till Förvaltningsrätten i Luleå utan 

avsevärd olägenhet för någon part. Målen ska därför med stöd av 14 § lagen 

(19712289) om allmänna förvaltningsdomstolar och 8 § förordningen 

(1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. överläm- 

nas till Förvaltningsrätten i Luleå. 

Lina Törnqvist 

rådman 

Målet har handlagts av föredraganden Helene Källse.


