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Några rättsfall

❑ http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/

❑ 2017

• 4575-15 – dom 2017-11-15: förhandlat förfarande utan annonsering

• 4876-16 – dom 2017-11-10: talerätt

• 1968-17 – beslut 2017-10-26: interimistiskt beslut

• 6525-15 – dom 2017-07-07: klagorätt

• 7285-15 – dom 2017-06-30: klagorätt

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/
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Några rättsfall

❑ http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/

❑ 2016

• 3874-15 – dom 2016-12-22: ändring av avtal

• 884-15 – dom 2016-06-29: offentligt styrt organ

• 555-15 och 2691-15 – dom 2016-05-20: krav – grundläggande principer – 
förkastande av anbud

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/
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Några rättsfall - 2017

• Mål nr 4575-15

Fråga om förutsättningarna för en myndighet under regeringen att använda 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig 
upphandling när regeringen gett myndigheten uppgifter som ska utföras inom 
en snäv tidsram.

• Mål nr 4876-16

En leverantör har rätt att få en upphandling överprövad endast om denne har 
eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen.

• Mål nr 1968-17

Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling 
har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den 
upphandlande myndigheten bedömts vara större än skadan för leverantören 
av att beslutet upphävs.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2017/November/4575-15.pdf
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2017/November/4876-16.pdf
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2017/Oktober/1968-17%20delbeslut.pdf
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Några rättsfall - 2017

• Mål 6525-15

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken 
förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som 
myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten 
har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna 
avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt.

• Mål 7285-15

En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett 
domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför 
att en process om upphandlingsskadeavgift ska initieras.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2017/Juli/6525-15.pdf
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2017/Juni/7285-15.pdf
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Några rättsfall - 2016

• Mål 3874-15

Vid offentlig upphandling är likabehandlingsprincipen av avgörande betydelse 
för vilka ändringar som kan ske av ett avtals innehåll under avtalstiden.

•  Mål 884-15

Ett statligt bolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för universitet 
och högskolor(Akademiska Hus AB) har ansetts utgöra ett offentligt styrt 
organ som ska jämställas med myndighet vid tillämpning av lagen om 
offentlig upphandling.

 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2016/December/3874-15.pdf
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2016/Juni/884-15.pdf
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Några rättsfall - 2016

• Mål 555-15 och mål 2691-15

Vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling har, 
framförallt med hänsyn till likabehandlingsprincipen, en upphandlande 
myndighet ansetts ha handlat rätt när den förkastat ett anbud som inte 
uppfyllt ett obligatoriskt krav (I) och felaktigt när myndigheten godtagit ett 
anbud med bortseende från ett sådant krav (II).

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2016/Maj/555-15.pdf
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2016/Maj/2691-15.pdf

