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Mål nr 

3583-14 E 

  

 

 

Dok.Id 125868     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1853 

751 48 Uppsala 

Kungsgatan 49 018-16 73 00  018-16 73 43 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se 

 

 

SÖKANDE 

Lekolar AB, 556605-0646 

 

Ombud:  

Advokat Pontus Scherp 

Norburg & Scherp Advokatbyrå AB 

Riddargatan 7A 

114 35 Stockholm 

  

MOTPARTER 

Arboga kommun  

Kungsörs kommun  

Köpings kommun 

 

Ombud: 

Örebro kommun 

Box 300 00 

701 35 Örebro 

  

SAKEN 

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

fråga om överlämnande av mål till annan domstol 

___________________ 

 

BESLUT 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Karlstad för 

fortsatt handläggning. 
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BAKGRUND 

Örebro kommun mfl. kommuner och myndigheter, däribland Arboga 

kommun, Kungsörs kommun och Köpings kommun, genomför genom in-

köpsssamverkan en upphandling av skol- och förskolemöbler samt gardi-

ner och belysning till skola och förskola, Ks 1217/2013. Lekolar AB har    

ansökt om överprövning av upphandlingen vid Förvaltningsrätten i       

Uppsala i den delen som rör kommunerna Arboga, Kungsör och Köping. 

 

SKÄL FÖR BESLUTET 

Enligt 16 kap. 5 § första stycket LOU ska en ansökan om överprövning 

enligt samma lag göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upp-

handlande myndigheten har sin hemvist. Av 14 § tredje stycket lagen 

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår följande. Före-

kommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål som har nära samband 

med varandra, får målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om det 

kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Kommunerna Arboga, 

Köping och Kungsör tillhör Förvaltningsrätten i Uppsalas domkrets. Behö-

rig förvaltningsrätt att pröva ansökan är därför denna förvaltningsrätt. 

Dock ges möjlighet att handlägga mål, som har nära samband med 

varandra och som förekommer vid mer än en förvaltningsrätt, vid en annan 

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

Förvaltningsrätten i Karlstad vill att målet ska lämnas till dem för gemen-

sam handläggning med övriga mål i aktuell upphandling, vilket enligt för-

valtningsrätten är lämpligt och kan ske utan avsevärd olägenhet för någon 

part. Handlingarna i målet ska därför lämnas över till Förvaltningsrätten i 

Karlstad för vidare handläggning. 

 

 

 

Karin Åsberg  

rådman                    Målet har handlagts av föredragande Kristine Nilsson. 
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