
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UPPSALA 

 

Enhet 1 

BESLUT 
2015-05-25 

Meddelat i Uppsala 

Mål nr 

2568-15 E 

  

 

 

Dok.Id 152754     
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 

Falu Tolkservice AB, 556828-8020 

Trotzgatan 50 

791 72 Falun 

  

MOTPARTER 

Norbergs kommun 

Box 25 

738 21 Norberg 

  

Skinnskattebergs kommun 

Box 101 

739 22 Skinnskatteberg 

  

SAKEN 
Offentlig upphandling; överlämnande av mål till annan förvaltningsrätt  

___________________ 

 

BESLUT 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Förvaltningsrätten i Falun för fort-

satt handläggning. 

___________________ 

 

SKÄL FÖR BESLUTET 

Ett antal upphandlande myndigheter, bl. a. Norbergs och Skinnskattebergs 

kommuner, har genomfört en upphandling av tolktjänster med dnr 13-003. 

Upphandlingen avbröts och Falu Tolkservice AB (bolaget) ansöker om 

överprövning av avbrytandebeslutet. Ansökan har getts in till Förvaltnings-

rätten i Falun som, i den del upphandlingen gäller Norbergs och Skinnskat-

tebergs kommun, har överlämnat målet till Förvaltningsrätten i Uppsala.  

 

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.  
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Förvaltningsrätten i Falun har framfört önskemål om att målet lämnas till-

baka dit för gemensam handläggning med övriga sambandsmål. Norbergs 

och Skinnskattebergs kommuner har via upphandlingsenheten i Avesta 

också uttryckt sådana önskemål. Eftersom bolaget lämnade in ansökan om 

överprövning till Förvaltningsrätten i Falun får det förutsättas att bolaget 

inte heller har något att invända mot att målet återlämnas dit. Mot denna 

bakgrund finner Förvaltningsrätten i Uppsala att målet ska överlämnas till 

Förvaltningsrätten i Falun för fortsatt handläggning.  

 

Beslutet får enligt 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte över-

klagas särskilt 

 

 

Leif Gäverth 

lagman 

 

Beslutet har handlagts av föredraganden Anderz Eriksson. 
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