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Pressmeddelande  
 

Kriminalvården meddelar Confidence tilldelningsbeslut om säkerhetsteknik till 
ett värde om ca. 44 MSEK 
Stockholm 17 december, 2021 – Kriminalvården meddelar Confidence (under namnändring till 
Nordic LEVEL Group AB), tilldelningsbeslut avseende konstruktion och leverans av teknisk säkerhet 
och brandskydd för två av kriminalvårdens anstalter. Tilldelningsbeslutet, med ett samlat 
utvärderingsvärde om ca. 44 MSEK, har erhållits under gällande ramavtal och har skett i 
konkurrens med övriga ramavtalsparter. Leverans kan påbörjas i etapper under första kvartalet 
2022 för ett beräknat färdigställande under andra halvåret 2023. Avtalsspärr om 10 dagar gäller 
fram till och med 2021-12-27 för båda avtalen. 

Kriminalvårdens tilldelningsbeslut är en stor framgång för Confidence och affären har stor betydelse både 
i fråga om omfattning och volym. Uppdraget som omfattar konstruktion, projektering och etablering av 
säkerhets- och brandtekniska system ligger helt i linje med Confidence satsningar och kompetensområde. 
Till detta adderas erfarenheter och rutiner från ett flerårigt samarbete mellan parterna. 

Bolaget är idag etablerat som en ledande aktör genom mångårig erfarenhet och ett flertal genomförda 
avancerade större säkerhetprojekt inom kritisk infrastruktur, via certifieringar och kompetensutveckling 
samt tillgänglig kapacitet inom området avancerad teknisk säkerhet och brandskydd.  

”Dessa tilldelningsbeslut ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på 
specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande 
säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet. Vi är mycket stolta över det 
förtroende som Kriminalvården nu visar oss i dessa viktiga projekt”, säger Mikael Pettersson, 
Head of division Technology på Confidence 

 

Mer information om bolagets kundsegment, erbjudande och certifieringar - www.confidence.se 
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Confidence/LEVEL - Securing People and Assets 
En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra 
kundernas bästa och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 
anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och 
tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | 
Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. 
Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [CONF]. Erik Penser Bank 
är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 


