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Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare i Advokatfirman Delphi, kommer att leda en ny
statlig utredning inom upphandlingsområdet
Regeringen har tillsatt en statlig utredning i syfte att utreda hur det upphandlingsrättsliga
regelverket kan göras enklare och mer flexibelt samt utreda vissa överprövningsfrågor. Tisdagen
den 4 juli offentliggjordes att Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare i Advokatfirman
Delphi, blir den som kommer att leda arbetet med den nya utredningen.
- Jag är oerhört stolt över att regeringen har utsett mig till utredare. Det är en stor uppgift och jag är
ödmjuk inför den. Att förenkla regelverket och se över överprövningsreglerna är enligt min
bedömning det som mest efterfrågas på upphandlingsområdet nu, säger advokat Anna Ulfsdotter
Forssell, som är en av de högst rankade advokaterna inom rättsområdet.
Som regeringens särskilda utredare får Anna Ulfsdotter Forssell tillsammans med sekretariatet en rad
frågor att överväga. Hit hör bland annat avgift för överprövning och bestämmelser kring huruvida
förlorande part i upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader. I utredningsuppdraget
ingår även en översyn av de bestämmelser som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden
samt att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål.
Utredningen ska överlämnas den 15 juni 2018. Under tiden kommer Anna Ulfsdotter Forssell även
fortsättningsvis att arbeta som advokat samt leda Delphis grupp för EU-, konkurrens- och
upphandlingsrätt.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

