
 

 

FORTSÄTTNING KVARTAL 1 2023 

 Tekniska konsulttjänster—underhåll väg 
och gata       

 Ventilationsmaterial 

 Brandsläckarutrustning, 
utrymningsplaner 

 Beläggningsarbeten 

 Nyckelfria lås till ordinärt boende 

 Kundregister för VA/renhållningen 

 Måleriarbeten 

 Digital egenkontroll för livsmedelstillsyn 
i kök 

 Service och underhåll av hissar m.m. 

 Ljud, ljus och events 

 Digital egenkontroll 
 

 KVARTAL 1 2023 

 Städning i hemmet till personer med 
hemtjänst 

 Bemanning ”guldkant” 

 Bemanning ”guldkant” unga personer 

 Friskvårdsbidrag 

 Stängsel, staket med grindar 

 Läkemedelsrobotar hos brukare/kund 

 Spelifieringsplattform 

 Trygghetslarm särskilt boende 

 Schemaplaneringsverktyg 

 Verksamhetssystem / 
Ärendehanteringssystem 

 Sten- gatu-granit och marksten 

 Sjuksköterskor  

 Höjdfordon 4000 

 Park– och lekplatsutrustning 

 RFID-utrustning och teknik till 
bibliotek 

 Rekryteringsföretag 

 Elektroniska nyckelskåp 

 Transport av avlidna 

 Spolning, slamsugning rengöring, 
besiktning av cisterner 

 Projektledning Byggledning 

 VS-arbeten 

 Revisionsbesiktning brandlarms– och 
vattensprinkelanläggningar 

 Möbler– kontors samt vård– och 
omsorg 

 
 
 

Upphandlingscenters       

upphandlingsplan  
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2023 - 2024 

Dessa upphandlingar är endast 

preliminära, det innebär att vissa av 

upphandlingarna kanske kommer att 

flyttas fram i tid eller eventuellt tas bort 

beroende på vilka beslut som fattas.  

Via länken nedan kan du hålla dig 

uppdaterad och ta del av de 

upphandlingar som just nu ligger ute på 

annons från oss på Upphandlingscenter. 

Annonserade/aktuella upphandlingar 

Via vårt upphandlingssystem kan du 
aktivera en prenumeration för att få 
meddelande om planerade och aktuella 
upphandlingar inom just ditt 
branschområde. Följ länken nedan för att 
läsa mer och registrera dig. 
 
Registrera dig gratis som leverantör/
anbudsgivare 
 

https://www.upphandlingscenterfbr.se/sidor/leverantor/aktuellaupphandlingar.4.51c1ce3b160211ab52f8b03b.html
https://www.upphandlingscenterfbr.se/sidor/leverantor/attlamnaanbud.4.7af2026415f9541d471d5e62.html
https://www.upphandlingscenterfbr.se/sidor/leverantor/attlamnaanbud.4.7af2026415f9541d471d5e62.html
https://www.upphandlingscenterfbr.se/


 

 

FORTSÄTTNING KVARTAL 2 2023 

 
 

 Låssystem och låssmedsarbeten 

 Mark– och anläggningsarbeten 

 Elarbeten 

 Byggarbeten 

 Tekniska konsulttjänster inom EL, tele 
och data 

 Skogs– och parkmark 

 Ärendehanteringssystem för miljö– och 
hälsoskydd 

 Webb-tv och voteringssystem 

 Mötesstöd, signering, 
förtroendemannasystem, videomöte 

 Parkeringsövervakning 

 Drift av kulturevenemang 

 Hyresmoduler  

 Lokalvård 

 Tvättjänst 

 Solskydd och markiser 

 Schemaläggningsverktyg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KVARTAL 2 2023 

 Digitala läkemedelsskåp 

 System för hantering av lagen om 
anställningsskydd 

 Liftsystem och snökanonsystem 

 Julklappar 

 Symaskiner och service 

 Sparsam körning/halkkörning 

 Bemannings och 
schemaläggningsprogram 

 Dataskyddsombud 

 Projektledare/
verksamhetsutvecklare 

 Återställning av skadade 
andrahandslägenheter inklusive 
städ, sanering och magasinering 

 E-arkiv samverkan 

 Personlarm/överfallslarm 

 Däck och däckservice 

 Drogtester 

 Företagshälsovård 

 Personlig assistans på entreprenad 

 Parkarbetare resurs 

 Låsservice 

 Vägräcken 

 Arboristtjänster, trädbeskärning 
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FORTSÄTTNING KVARTAL 3 2023 

 Nätverkskommunikation 
 Konsulter arkitekter 
 Tekniska konsulttjänster inom EL, 

Tele- och Data  
 E-tjänst plattform 
 Lärplattform 

 Tekniska konsulttjänster 
byggnadskonstruktion 

 Förskrivarsortiment 

 Elbilspool 

 KVARTAL 3 2023 

 Plattsättning inomhus 
 Byggledning inom mark– och 

anläggningsentreprenader 
 Inköp av dagligvaror till 

personer med hemtjänst 
 Extern aktör för drift av 

särskilda boenden 
 Avyttring av fordon 
 Styr– och 

övervakningsarbeten för 
fastighetsdrift 

 Konstkonsult (DIS) 
 Konstnärlig gestaltning 

Borlänge(DIS) 
 Fastighetsvärdering, 

skogsfastighetsvärdering, 
fastighetsrätt och strategisk 
fastighetsrådgivning 

 Externa vård– och 
omsorgsplatser enligt SoL 

 Startpaket för byggutbildning 
inom gymnasieskolan 

 Fotbollsmål och nät 
 Impregnerat träavfall 
 Transport av varm mat 
 Snöröjning och 

halkbekämpning Ludvika 
 Tekniska konsulttjänster 

byggnadskonstruktion 
 Vattenskadetjänster 
 Konstbyggnadskonsulter 
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FORTSÄTTNING KVARTAL 4 2023 

 Dokument och ärendehanteringssystem 

 Verksamhetssystem vård– och 
omsorgsförvaltningen 

 Trafikanordningar 

 Riskanalyser, bullermätning och 
vibrationsmätningar 

 Sandupptagning vårstädning 

KVARTAL 4 2023 

 Möbler och inredning till hemlik 
miljö 

 API plattform 

 IT-stöd/system 

 Digitalt godshanteringssystem med 
spårbarhet 

 VVS-konsulter 

 Korttidshyra av fordon 

 Cateringtjänst mötesfika 

 Kylservicearbeten storkök och 
fastighet 

 Grundläggande verksamhetssystem 

 Inköp cyklar tillbehör samt service 
och reparation 

 Idrottsutrustning– och 
förbrukningsmaterial sportartiklar 
anpassade för skolbruk 

 Mejeriprodukter 

 Dalagemensam telefoni 

 Kopieringspapper vitt, färgat och 
laserark 

 Buketter, snittblommor, 
arrangemang m.m. 

 Systemstöd SoL, LSS och HSL 

 Byggprojektledning, styr och regler, 
VS-projektering, 
Ventilationsprojektering 

 System för frånvaro och 
schemaläggning 

 Dokumentationsplattform skola, 
förskola, fritidshem 

 Verksamhetssystem 
planeringsverktyg och 
tidsregistrering 
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FORTSÄTTNING KVARTAL 1 2024 

 Anläggningsmaskintjänster, förare 
och maskin 

 Rengöring av sopkärl såsom 
avfallsbehållare, 
underjordsbehållare, molucker 
samt container 

 Konsulttjänster inom ledarskap 

 Planering och uppföljningssystem 
ord boende 

 Resebyråtjänster 

 Omhändertagande av farligt avfall 

 Gödsel, gräsfrö, dressand 

 Konstnärlig gestaltning Falun 
(DIS) 

 Kapacitetsberäkning till kommuns 
       egenägda och hyrda fastigheter  
 Pistmaskin 
 Förmånscyklar 
 Journalsystem 

KVARTAL 1 2024 

 Bränslepellets 

 Besökssystem 

 Ventilationsrengöring 

 Bemanningstjänster så som 
biståndshandläggare, 
bygglovshandläggare, 
ekonom, ekonomiassistenter 
m.m 

 Arbetsterapeut, fysioterapeut/
sjukgymnast 

 VVS-material 

 Yrkesinriktad 
vuxenutbildning på gymnasial 
nivå 

 Material, ljuskällor och 
verktyg för elinstallationer 

 Geoteknik 

 Trafiklinjemålning 

 Bildskärmsglasögon och 
skyddsglasögon 

 Färskt kaffe och matbröd 

 Korttidsplats enligt SoL för 
personer från 18 år och äldre 

 Livsmedel—kött, fisk, fågel 
och chark i mindre 
förpackningar Fredriksberg 

 Minnesgåvor till veteraner 
såsom smycken, guldklockor, 
cyklar, bergsmanskrona m.m. 
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Här finns vi, Folkets Hus, Ludvika, våning 4 
 

                         Välkomna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KVARTAL 2 2024 

 Hygien– och skadedjurskontroll/
skadedjursbekämpning inom kök och 
matsalar 

 Ärendehanteringssystem 

 Elarbeten 

 Hydrologiska och geohydrologiska 
utredningar 

 Support och underhåll för ESRI GIS 
produkter 

 Säkerhetstekniska tjänster inom 
inbrottslarm, passersystem, brand 
m.m. 

 Webbutveckling tjänster för utveckling 
och support av internt– och 
externwebb 

 Webbaserad vuxenutbildning på 
distans inom SFI, grundläggande– och 
gymnasienivå 

 Byggservice löpande arbeten 

 Vuxenutbildning, yrkesutbildning 
inom vård– och omsorg, barn och fritid 

 Byggarbeten entreprenad 

 Klottersanering 

 Tvätt av kundägt gods brukartvätt 

 Nyckelfria lås i hemtjänsten 

 Vägservice– drift av kommunens 
gatunät 

 Pensionsadministration 
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FORTSÄTTNING KVARTAL 3 2024 

 Utbyggnad av kommunalt fiber och 
kopparnät 

 Utredning om kränkande 
särbehandling 

 Projektering 
 

KVARTAL 3 2024 

 Vitvaror och 
hushållsmaskiner 

 Rengöring av 
ventilationskanaler, aggregat 
samt injustering 

 Textilservice cirkulationsgods 
 Deponitäckning 
 Hjärtstartare med tillbehör 
 Maskindiskmedel och 

torkmedel 
 Betalningsförmedlingstjänster 

inklusive infrastruktur 
 Elevadministrativt system 
 Bilbesiktning 
 Konsumentförpackade 

livsmedel, direktköp i butik 
 Skolval, e-tjänst för 

vårdnadshavare 
 Lek och skapandematerial till 

skola och förskola ålder 1-12 
år 

 Cykelställ och cykelpollare 
 Revisionstjänster 
 Kapitalförvaltning, 

redovisning av stiftelsemedel 
 Snöröjning Avesta 
 Tekniska konsulttjänster 

inom ekologi, naturvård, 
vattenvård, våtmarks- 
projektering m.m. 
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hittar den här  

 

KVARTAL 4 2024 

 Serviceåtgärder , material och 
årlig besiktning för 
idrottsanläggningar 

 Utbildning inom kravkurser 
avseende säkerhet på väg och 
arbete på väg 

 Utbildning/kravkurser inom 
motorsåg klass A, B, C och E 
samt röjsåg RA, RB 

 Sotning och 
brandskyddskontroll 

 SFI 

 Verksamhetssystem för IFO 

 Kuvert med tryck  
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