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Beslut om upphandling av leasing av kommunikationsoch datautrustning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. genom ett öppet upphandlingsförfarande upphandla leasing av
kommunikations- och datorutrustning,
2. uppdra åt digitaliseringschef att besluta om:
1. fastställande av upphandlingsdokument,
2. större ändringar i upphandlingsdokumentet,
3. att vid behov avbryta upphandling,
4. att vid behov göra om upphandling,
5. uteslutning av leverantörer,
6. att anta leverantör (tilldelningsbeslut),
7. att vid behov återkalla tilldelning, samt
8. förlängning av avtal.

Sammanfattning
Enligt beslut KS2014/508 så leasar kommunen kommunikations- och
datorutrustning i stället för att äga den (definitionen av vilken utrustning som leasas
reviderades i KS2019/256), det är nu dags att på nytt upphandla en
leasingleverantör för att kunna fortsätta leasa denna utrustning.
Att genomföra en upphandling av ny leverantör av leasingtjänsten för kommunens
kommunikations- och datorutrustning är ett måste för att kunna försätta att leverera
utrustningen på beslutat sätt då befintligt leasingavtal löper ut 2022-12-31.
Leasing är också ett effektivt sätt att säkerställa att man inte får en föråldrad
datorpark vilket leder till högre support och avbrottskostnader. Den allmänna tron
om leasing är att det blir oftast något dyrare än att köpa och äga men att man inte
binder upp kapital. Detta är inte hela sanningen då datorer och mobiltelefoner ofta
har ett restvärde när den ekonomiska livslängden är slut. Tar man restvärdet i
beaktande så kan man få något dyrare datorer/mobiltelefon (bättre kvalité) till
samma kostnad som om man köper en billigare dator/mobiltelefon eller samma
dator/mobiltelefon till en lägre kostnad.
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Beslut om upphandling av leasing av kommunikationsoch datautrustning
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. genom ett öppet upphandlingsförfarande upphandla leasing av
kommunikations- och datorutrustning,
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
Bakgrund
Enligt beslut KS2014/508 så leasar kommunen kommunikations- och
datorutrustning i stället för att äga den (definitionen av vilken utrustning som leasas
reviderades i KS2019/256), det är nu dags att på nytt upphandla en
leasingleverantör för att kunna fortsätta leasa denna utrustning.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Att genomföra en upphandling av ny leverantör av leasingtjänsten för kommunens
kommunikations- och datorutrustning är ett måste för att kunna försätta att leverera
utrustningen på beslutat sätt då befintligt leasingavtal löper ut 2022-12-31.
Leasing är också ett effektivt sätt att säkerställa att man inte får en föråldrad
datorpark vilket leder till högre support och avbrottskostnader. Den allmänna tron
om leasing är att det blir oftast något dyrare än att köpa och äga men att man inte
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binder upp kapital. Detta är inte hela sanningen då datorer och mobiltelefoner ofta
har ett restvärde när den ekonomiska livslängden är slut. Tar man restvärdet i
beaktande så kan man få något dyrare datorer/mobiltelefon (bättre kvalité) till
samma kostnad som om man köper en billigare dator/mobiltelefon eller samma
dator/mobiltelefon till en lägre kostnad.
Ekonomiska konsekvenser
Under avtalstiden beräknas leasing av kommunens kommunikations- och
datorutrustning ske för upp till 70 miljoner kronor (kontraktsvärde) vilket bekostas
av respektive linjeverksamhets budget.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Beslutet innebär inga sociala och miljömässiga konsekvenser.
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