
Enheten för upphandling 
av varor och tjänster



Pågår
• 3 förstudier

• 14 upphandlingar

• Genomgång samt fördjupning i 
vissa projekt



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 
oktober

• Projektledare: Birgitta Engström

Förstudier



Paketförmedlingstjänster

• Förstudien beräknas vara klar i 
september

• Projektledare: Elin Olsson

Förstudier



Projekt Beräknas vara klar Projektledare

Cirkulära möbelflöden 2021-06 Niklas Björns

Flyttjänster 2022-04 Fredrik Björnström

Förbrukningsmaterial inom 2021-08 Hanna Silwer
laboratorieverksamhet

Hotelltjänster 2022-07 Lisa Sundberg

Hygien- och städprodukter 2021-09 Goran Alilovic

Upphandlingar



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 Överprövad William Friberg

Tågresor 2021-11 Goran Alilovic

Översättning och språktjänster 2021-06 Aida Colakovic

Upphandlingar



Cirkulära möbelflöden

• Förstudien har identifierat ett 
omfattande behov av ett ramavtal för 
anskaffning och avyttring av 
begagnade möbler hos de 
avropsberättigade myndigheterna. En 
sådan anskaffning bör inkludera såväl 
hyra som inköp av begagnade möbler…

• Förutom ett delområde för anskaffning 
och avyttring har förstudien även 
identifierat ett behov av cirkulära 
tjänster för att förlänga 
användningstiden för befintliga 
möbler. Sådana tjänster bör minst 
omfatta reparation och renovering. 

• Då många avropsberättigade har 
påpekat att en brist på kompetens 
och/eller resurser försvårar både 
inventering, underhåll, anskaffning 
och avyttring rekommenderar 
projektgruppen även att en eventuell 
upphandling undersöker 
förutsättningarna för ett delområde 
gällande konsultativa tjänster…



InflödeUtflöde

Anskaffa möblerAvyttra möbler



Januari

Februar

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December

2021

Bevakningstjänster 
FS startar

Säkerhetsteknik FS 
startar

Kommande projekt

Möbler och 
inredning 
FS startar

Videoproduktion och 
undertextning FS 

startar
Taxitjänster FS 

startar



• Utrikes hotell

• Utrikes flyg

Områden som påverkas av 
Covid-19



Nyligen tecknade ramavtal

• Litteratur

• Fordonsförhyrning

• Bemanningstjänster

• Ljuskällor

• Flygresor inrikes



www.avropa.se

Ta gärna del av nyheter, planering och 
möjligheter att svara på externa remisser 


