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Paragraf 180 Ärendenummer KS2022/100 

Upphandling av teknisk och fysisk säkerhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. genom ett öppet upphandlingsförfarande upphandla teknisk och fysisk  
säkerhet till fastigheter, 
 

2. uppdra åt trygghets- och säkerhetschef att besluta om: 
a. fastställande av upphandlingsdokument, 
b. större ändringar i upphandlingsdokumentet, 
c. att vid behov avbryta upphandling, 
d. att vid behov göra om upphandling, 
e. uteslutning av leverantörer, 
f. att anta leverantör (tilldelningsbeslut), 
g. att vid behov återkalla tilldelning, samt 
h. förlängning av avtal.  

Sammanfattning 
Enköpings kommuns avtal för teknisk och fysisk säkerhet till fastigheter  
(KS2018/137) löper ut 1 februari 2023. Avtalet är inne på sin sista period och  
behöver därför på nytt konkurrensutsättas. Avtalet har tecknats tillsammans med  
Enköpings hyresbostäder, ett upplägg som är tänkt att fortsätta.  

Avtalets värde är så pass högt att beslut om upphandlingsförfarande behöver  
beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Genom beslutet får kommunledningsförvaltningen i uppdrag att initiera och  
genomföra en upphandling av teknisk och fysisk säkerhet till fastigheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Marcus Wennerström 
marcus.wennerstrom@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Upphandling av teknisk och fysisk säkerhet till 
fastigheter 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. uppdra åt trygghets- och säkerhetschef att besluta om: 
 

a. större ändringar i upphandlingsdokumentet, 
b. att vid behov avbryta upphandling, 
c. att vid behov göra om upphandling, 
d. uteslutning av leverantörer, 
e. att anta leverantör (tilldelningsbeslut), 
f. att vid behov återkalla tilldelning, samt 
g. förlängning av avtal. 

Ärendet 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommuns avtal för teknisk och fysisk säkerhet till fastigheter 
(KS2018/137) löper ut 1 februari 2023. Avtalet är inne på sin sista period och 
behöver därför på nytt konkurrensutsättas. Avtalet har tecknats tillsammans med 
Enköpings hyresbostäder, ett upplägg som är tänkt att fortsätta.  

Avtalets värde är så pass högt att besluten i upphandlingen behöver tas av 
kommunstyrelsen. Den 9 september tog kommunstyrelsens ordförande, med 
anledning av ärendets brådskande art, beslut om att genom ett öppet 
upphandlingsförfarande upphandla teknisk och fysisk säkerhet till fastigheter samt 
att uppdra åt trygghets- och säkerhetschef att fastställa upphandlingsdokumentet.  

Genom detta beslut ges trygghets- och säkerhetschef rätt att fatta övriga beslut i 
upphandlingen, som till exempel tilldelningsbeslutet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Upphandlingens värde uppskattas överstiga 10 miljoner kronor.  
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Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Bedömningen är att ärendet inte har några sociala eller miljömässiga 
konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-07 
 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
 
Marcus Wennerström 
Trygghets- och säkerhetschef 
Enköpings kommun 
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