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Dok.Id 119083     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag – fredag 

08:30-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

SÖKANDE 

KCI Medical AB, 556598-0694 

Möbelgatan 4 

431 33 Mölndal 

  

Ombud: Advokaten Ulf Djurberg och 

Jur.kand. Marie Öhrström  

Setterwalls  

Box 1050 

101 39 Stockholm 

  

MOTPART 

1. Landstinget i Jönköpings län 

Box 1024 

551 11 Jönköping 

  

SAKEN 
Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling; nu fråga om över-

lämnande till annan förvaltningsrätt 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Förvaltningsrätten i 

Linköping för fortsatt handläggning.  

 

Förvaltningsrätten i Jönköping avskriver målet.  

 

BAKGRUND 

 

KCI Medical AB har ansökt om överprövning av upphandling som gemen-

samt har genomförts av Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönkö-

pings län och Landstinget i Kalmar län. KCI Medical AB har skickat begä-

ran om överprövning till Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten 

i Linköping och till Förvaltningsrätten i Växjö. Bolaget har begärt att över-

prövningarna handläggs och avgörs av en av dessa förvaltningsrätter.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
BESLUT 6148-13 

  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 14 § tredje stycket lagen om allmänna förvaltningsdomstolar får, om 

det vid mer än en förvaltningsrätt förekommer flera mål som har nära sam-

band med varandra, målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om 

det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. 

 

Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt denna bestämmelse 

ska domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt enligt 8 § förord-

ningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.  

 

Då kontaktpersonen hos de berörda landstingen är placerad i Linköping 

bedöms det lämpligt att målen handläggs vid Förvaltningsrätten i Linkö-

ping. Förvaltningsrätten i Linköping har förklarat sig vara beredd att ta 

emot Förvaltningsrätten i Jönköpings mål. Handlingarna i målet ska därför 

överlämnas till Förvaltningsrätten i Linköping och målet ska avskrivas från 

fortsatt handläggning vid Förvaltningsrätten i Jönköping.  

 

 

 

Lena Schön-Barkestam 
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