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Dok.Id 154725     
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 

Upplands Trädgårdsprodukter, 662000-9396 

Postboda gård 

815 95 Månkarbo 

  

MOTPARTER 

1. Kost genom Landstinget Västmanland 

721 89 Västerås 

 

2. Landstinget Sörmland 

611 88 Nyköping 

 

3. Sörmland Landstingsservice AB 

Olrogs väg 4 

611 39 Nyköping 

 

SAKEN 
Offentlig upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 

LOU 

 

___________________ 

BESLUT 

Förvaltningsrätten i Uppsala överlämnar målet till Förvaltningsrätten i 

Linköping. 
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BAKGRUND 

Kost genom Landstinget Västmanland har gemensamt med Landstinget 

Sörmland och Sörmland Landstingsservice AB genomfört en upphandling 

av frukter, grönsaker och potatis, dnr DU-UPP15-0049. Upphandlingen har 

handlagts av Landstinget Sörmland. Efter att tilldelningsbeslut fattats har 

Upplands Trädgårdsprodukter ansökt om överprövning av upphandlingen. 

 

SKÄL 

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) 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. 

 

I den aktuella upphandlingen har myndigheter deltagit vilka har sin hem-

vist dels i Förvaltningsrätten i Uppsalas domkrets, dels i Förvaltningsrätten 

i Linköpings domkrets. Landstinget Sörmland, som har handlagt upphand-

lingen, har sin hemvist i Förvaltningsrätten i Linköpings domkrets. 

 

Av praktiska skäl bör överprövningen handläggas gemensamt vid en dom-

stol. Från Upplands Trädgårdsprodukter har uppgetts att man inte har något 

att invända mot att överprövningen av upphandlingen i sin helhet hand-

läggs vid Förvaltningsrätten i Linköping. Från Förvaltningsrätten i Linkö-

ping har uppgetts att målet med fördel kan handläggas där. Målet ska där-

för med stöd av 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar  
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och 8 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars be-

hörighet m.m. överlämnas till Förvaltningsrätten i Linköping. 

 

 

 

Lina Törnqvist 

rådman 

 

Målet har handlagts av Carl Martin Gölstam. 
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