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Tele2 drar tillbaka överklagan av upphandling i Göteborg 
 
Tele2 drar tillbaka sin överklagan gällande en upphandling som det kommunala 
fastighetsbolaget Framtiden AB i Göteborg genomförde i slutet på förra året. 
Upphandlingen gällde bredband, telefoni och kabel-TV till över 70 000 hushåll. 
 
Framtiden AB avsåg i slutet av förra året att teckna ett femårskontrakt värt mellan 300-
500 Mkr med sittande leverantör. Tele2 överklagade med hänvisning till att 
upphandlingssättet inte genomfördes inom ramen för lagen om offentlig upphandling 
(LOU).  
 
- Redan i offertförfrågan gjordes ett markant avsteg från LOU. Offerten var upplagd och 
konstruerad på ett sådant sätt att den minimerade möjligheten för annan än sittande 
leverantör att vinna affären, säger Martin Cullberg, VD på Tele2Vision. 
 
- Vi ansåg även att de bedömningskriterier som utvärderades inte medgav en korrekt och 
rättvis prisjämförelse som kom hyresgästen tillgodo. Dessa faktorer föranledde oss att 
vilja göra en rättslig prövning av upphandlingsförfarandet, berättar Martin Cullberg. 
 
Länsrätten var inne på samma linje och valde att inleda en prövning av beslutet. En 
prövning som senare också godkändes av Kammarrätten.  
 
Fallet är nu uppe i Regeringsrätten, och trots att två rättsinstanser valt att pröva 
upphandlingsförfarandet, väljer alltså Tele2 att dra tillbaka sin överklagan. 
 
- Det är naturligtvis viktigt att lagen om offentlig upphandling efterlevs. Men vi vill hellre 
koncentrera oss på kunder som ser fördelarna med att välja Tele2 som leverantör, än att 
lägga tid och energi på segdragna rättsprocesser, avslutar Martin Cullberg. 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Cullberg, VD på Tele2Vision, tel. 08-56 29 15 11 eller Tele2 Mediaservice 08-56 
26 46 26 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-
TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla 
statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 
miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor. 

 
 

 
 

 


