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

fråga om överlämnande till annan domstol/ 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS 

AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten i Uppsala överlämnar målen till Förvaltningsrätten i 

Linköping./ 
BAKGRUND 

Landstinget Sörmland, Sörmlands Landstingsserviee AB och Region Väst- 

manland har deltagit i en upphandling av ramavtal för kaffe, dnr DU- 

UPP16—0002. Upphandlingen har handlagts av inköpsavdelningen Lands- 

tingen Sörmland oeh Västmanland. Efter att upphandlingen har avbrutits har 

KW. Karlberg AB (bolaget) ansökt om överprövning. 

Dokld 202755 

Postadress 
Besöksadress 

Telefon 
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Expeditionstid 

Box 1853 
Kungsgatan 49 018—431 63 00 018-10 00 34 måndag ~ fredag 

751 48 Uppsala 
E-post: 

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

www 
.forvaltningsratteniuppsaladomstol 

.se
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

I den aktuella upphandlingen har myndigheter deltagit Vilka har sin hemvist 

dels i Förvaltningsrätten i Uppsalas domkrets, dels i Förvaltningsrätten 

i Linköpings domkrets. 

Enligt 16 kap. 5 § LOU ska en ansökan om överprövning göras hos den 

förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin 

hemvist. I 7 § förvaltningsprocesslagen (1971 :291), FPL, anges bl.a. att om 

en förvaltningsrätt, 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 domsto- 

len, om det inte finns något skäl som talar mot det. 

Av praktiska skäl bör överprövningen handläggas gemensamt vid en dom- 

stol. Bolaget har begärt att upphandlingen ska handläggas gemensamt vid 

samma domstol och har hemställt om att domstolarna fattar beslut om hur 

målen lämpligen bör handläggas. Från Förvaltningsrätten i Linköping har 

uppgetts att målen med fördel kan handläggas där. 

Målet ska därmed med stöd av 7 § FPL, 14 § tredje stycket lagen (19712289) 

om allmänna förvaltningsdomstolar och 8 § förordningen (19772937) om 

allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m., överlämnas till Förvalt- 

ningsrätten i Linköping. 

Eva Frånlund Althin 

rådman 

Målen har handlagts av föredraganden Carl Martin Gölstam.


