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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given  
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1500 specialister och finns i fyra länder.  
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
 
HiQ åter vinnare i Skatteverkets 
upphandling 
 
HiQ fick som enda bolag full poäng i Skatteverkets upphandling för uppdragstjänster inom IT Applikation och är, efter en 
dom i Kammarrätten att avslå överklagan, åter igen ett av fyra bolag som väljs ut som vinnare i upphandlingen. 
– Otroligt roligt att vi rankas högt av Skatteverket och får förtroendet att fortsätta hjälpa dem att utveckla system och 
tjänster som förenklar och förbättrar för svenska folket, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ. 
 
Upphandlingen omfattar uppdragstjänster inom IT Applikation och kommer kunna nyttjas av Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Valmyndigheten, e-legitimationsnämnden, Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.  
 
I tilldelningsbeslutet har Skatteverket gett HiQ högsta betyg inom samtliga områden; Uppdragsorganisation, Analys och 
utredning, Agilt Team, Utvecklingsuppdrag samt Agilt team Javautveckling. Upphandlingen överklagades av två 
konkurrerande konsultbolag till Förvaltningsrätten och därefter till Kammarrätten. Nu har Kammarrätten beslutat att avslå 
den ena överklagan samt att inte bevilja den andra prövningstillstånd. Ramavtalet kan tecknas efter att tiden för 
avtalsspärren efter domen har löpt ut.  
 
– Skatteverket och övriga myndigheter som ingår i upphandlingen är några HiQs absolut viktigaste kunder. Det har varit en 
lång process sedan vi vann upphandlingen i september 2019, och nu vi ser fram emot att fortsätta hjälpa Skatteverket att 
bli ännu effektivare och att utveckla ännu smartare tjänster. Detta är bra för både Sverige och alla dess medborgare, säger 
Erik Ridman, kommunikationschef på HiQ. 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-420 00 01, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 
 
 
 


