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Paragraf 142 Ärendenummer KS2022/113 

Beslut om upphandling av datorer, surfplattor samt 
tillbehör 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. genom ett öppet upphandlingsförfarande upphandla datorer, surfplattor 
och tillbehör. 

2. uppdra åt digitaliseringschef att besluta om: 
3. fastställande av upphandlingsdokument, 
4. större ändringar i upphandlingsdokumentet, 
5. att vid behov avbryta upphandling, 
6. att vid behov göra om upphandling, 
7. uteslutning av leverantörer, 
8. att anta leverantör (tilldelningsbeslut), 
9. att vid behov återkalla tilldelning, samt 
10. förlängning av avtal. 

Sammanfattning 
Bra IT-utrustning är en förutsättning för att dagens kommunala verksamhet ska 
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Avtalstiden för befintligt avtal håller på att löpa 
ut så det är dags att göra en ny upphandling för att säkra försörjningen av datorer, 
surfplattor samt tillbehör.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-30 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Nideborn 
  
magnus.nideborn@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Beslut om upphandling - Datorer, surfplattor samt 
tillbehör 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. genom ett öppet upphandlingsförfarande upphandla datorer, surfplattor 
och tillbehör. 
 

2. uppdra åt digitaliseringschef 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. 

Ärendet 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Bra IT-utrustning är en förutsättning för att dagens kommunala verksamhet ska 
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Avtalstiden för befintligt avtal håller på att löpa 
ut så det är dags att göra en ny upphandling för att säkra försörjningen av datorer, 
surfplattor samt tillbehör.  

Ekonomiska konsekvenser 
Under avtalstiden beräknas kommunen köpa datorer, surfplattor och tillbehör för 
upp till 80 miljoner kronor (kontraktsvärde) vilket bekostas av respektive 
linjeverksamhets budget, till största del finansierat genom leasing. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala och miljömässiga konsekvenser bedöms föreligga. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-30 
 
 
 
Hannu Högberg  
Tf. kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
Magnus Nideborn  
Digitaliseringschef  
Enköpings kommun 
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