
Enheten för upphandling 
av varor och tjänster



Pågår

• 4 förstudier

• 13 upphandlingar

Del av upphandlingsplanen 2021-2022
Finns publicerad på avropa.se



Taxitjänster

• Förstudien beräknas vara klar i 
december

• Projektledare: Elin Brunnberg



Mediebyråtjänster

• Annonseringsverktyg

• Förmedling av annonser

• Kampanjer

• Förstudien beräknas vara klar i 
augusti

• Projektledare: Birgitta Engström



Kaffe- och vattenautomater

• Kaffe- och vattenautomater 
tillsammans med tillhörande varor 
och tjänster

• Förstudien beräknas vara klar i 
december

• Projektledare: Birgitta Engström



Paketförmedlingstjänster

• Förstudien beräknas vara klar i 
september

• Projektledare: Elin Olsson



Projekt Beräknas vara klar Projektledare

Cirkulära möbelflöden 2021-06 Niklas Björns

Flyttjänster 2022-04 Fredrik Björnström

Förbrukningsmaterial inom 
laboratorieverksamhet 2021-08 Hanna Silwer

Hotelltjänster 2022-07 Lisa Sundberg

Hygien- och städprodukter 2021-09 Goran Alilovic



Projekt Beräknas vara klar Projektledare

Personlig skyddsutrustning 2021-05 Goran Alilovic

Städtjänster 2021-04 Fredrik Björnström

Säker förvaring 2021-12 Mattias Ek

Tolkförmedlingstjänster 2022-01 Fredrik Aglo

Tryckeritjänster 2021-05 William Friberg

Tågresor 2021-11 Goran Alilovic

Översättning och språktjänster 2021-06 Aida Colakovic



Januari

Februar

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December

2021

Bevaknings-
tjänster 

förstudie startar

Säkerhets-teknik
förstudie startar

Urval av kommande projekt
Möbler och 

inredning förstudie 
startar

Videoproduktion 
och undertextning 
förstudie startar



• Utrikes hotell

• Utrikes flyg

Områden som påverkas av 
Covid-19



Upphandlingar med anledning 
av Covid-19

• Som ett resultat av vår dialog med 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap i höstas utvecklade vi 
området Hygien- och städprodukter och 
bröt ut personlig skyddsutrustning och 
det till en prioriterad upphandling. Då 
behovet inom vården varit stort har det 
tidvis varit svårt för samhällsviktiga 
myndigheter att få tag på de aktuella 
produkterna. 

• Står nu inför en snar tilldelning. 

• Projektledare: Goran Alilovic



Förbrukningsmateriel inom 
laboratorieverksamhet för behov 
uppkomna i samband med utbrott av 
Covid-19

• Även visst förbrukningsmateriel inom 
laboratorieverksamhet råder det 
fortfarande brist på. I dialog med 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap samt flera av 
laboratoriemyndigheterna påbörjade vi 
därför i vintras en upphandling av utvalda 
produkter. Även denna är en prioriterad 
upphandling.

• Upphandlingen är nyligen annonserad.

• Projektledare: Hanna Silwer



Nyligen tecknade ramavtal

• Litteratur

• Fordonsförhyrning

• Bemanningstjänster

• Ljuskällor

• Flygresor inrikes



Förstudie Taxitjänster



Utmaningar

• Kapacitet

• Service

• Teknik

• Arbetsrättsliga villkor



Vad kommer vi att utreda?

• Behovsanalys

• Marknadsanalys

• Hur många leverantörer som bör antas

• Vilken geografisk indelning som är 
lämpligast 

• Om olika tjänster bör kategoriseras i 
olika anbudsområden

• Skrivningar kring vitesföreläggande 



Vi vill ha era åsikter och förslag! 

Anmäl er till referensgruppen på 
www.avropa.se
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