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Extra bevakningsstöd 

Om behov uppstår där man temporärt behöver extra bevakningsstöd kan 
serviceorganisationen beställa detta själva. 

Temporärt behov. 

Om detta uppstår kan serviceorganisationen själva beställa extra ronderingar eller 
vilken insats som anses vara nödvändig. 
 

För att beställa extra bevakningsstöd skall följande rutin följas: 
 

FM/intendent eller av dem utsedd person skickar ett epostmeddelande till 
bevakningsföretaget på e-postadress: gruppledare.uppsala@securitas.se kopia på 
detta meddelande skall alltid skickas till: sakerhet@slu.se. 
 

Ämnesraden skall vara: ”Utökat bevakningsstöd [Objekt] [datum]” 

Innehållet i meddelandet skall vara enligt följande: 

”Beställning av utökat bevakningsstöd i enlighet med gällande ramavtal. 

Natten mellan YYYY-MM-DD och YYYY-MM-DD önskar vi utöka med X st 
extra tillsyner, pga XXXXXX. 

Tacksam om ni vill skicka en bekräftelse på att ni mottagit beställningen. 

Faktura referens: [Palett ref]. 

Med vänlig hälsning 

Förnamn Efternamn 
Telefon: 018-67 xxxx 
Epost: Förnamn.Efternamn@slu.se”    
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Längre- eller mer permanent behov 

Vid längre- eller permanent förändring av bevakningsuppdraget skall detta skickas 
enbart till SLU Säkerhet där det skall framgå vad som föranleder önskemålet om 
förändringen. 

SLU Säkerhet kommer efter mottagandet av meddelandet att kontakta 
FM/Intendent för vidare hantering av frågan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Exempel på vad temporärt behov skulle kunna vara: 

Detta kan exempelvis handla om att man behöver extra ronderingar under en 
kortare period på grund av exempelvis en dörr som behöver justeras och man 
behöver tätare intervaller under tiden man inväntar service eller att man kan behöva 
ha en väktare på plats under ett event som exempel vid öppet hus. 

Dock är det viktigt att om ett problem rör det yttre skalskyddet skall alltid SLU 
Säkerhet kontaktas och konsulteras i frågan. 

 

 

 

För att komma i kontakt med SLU Säkerhet gällande bevakningsfrågor kan ni 
skicka ett epostmeddelande till sakerhet@slu.se eller kontakta oss via telefon.  

Läs gärna mer på medarbetarwebben. 
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