Upphandlingscenters
upphandlingsplan
för år
2022 - 2023
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

KVARTAL 1 2022

FORTSÄTTNING KVARTAL 1 2022




























Förbrukningsmaterial och redskap för
textilslöjd
Förmånscyklar
Vibrationskonsulter
Syneförrättningar, besiktningar, riskanalyser,
vibrationsutredningar och skadereglering.
Drift och underhåll av gatu- och
vägbelysning
Solavskärmningsprodukter
Lönekartläggningssystem MIA (Marknad
Individ och Arbete)
Måleriarbeten
WAN-tjänster
Standardtjänsterna svartfiberhyra samt
transmissionstjänster/kapacitetstjänster.
Moduler och Paviljonger
Brandskydd och brandskyddsprojektering
Mark- och anläggningsarbeten
Vägsalt
Hygiensäkring och skadedjurskontroll –
Kök
Byggmaterial
Slamtömning och transport
Slambehandlingstjänst
Digital läkemedelssignering
Service av portar
Bageriprodukter till bla bageriprogrammet
på gymnasiet
Redskapsbärare
ADM system kulturskola
Godshanteringssystem
Utförare personlig assistans

















Digitalt uppföljningssystem för kontroll och
automatisk uppföljning av personalens
individuella kompetenser
2 st CNC styrda fleroperationsmaskiner
Digital aktivitetsplatta
(Omvårdnadsförvaltningen)
Teknisk konsulttjänst – Biolog
Teknisk konsulttjänst- Arkeolog
Kemikalier för vattenrening av
simbassänger
Aluminiumbryggor för friluftsbad
Program till studie och yrkesvägledarna
Kundregister för VA/renhållningen
UV-lampor för vattenrening
Pumprenovering (dricksvatten och
avloppsvatten)
Slutbehandling orötat slam
Röjning skogs- och parkmark
Körjournal
Intranätmed M365
Utbyggnad av nytt intranät med integrerat M365
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Upphandlingscenters
upphandlingsplan
för år
2022 - 2023
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

























Utbildning e-sport
Digital läroplattform
Fotograftjänst
Förmedling/bokning annonsering
av annonser, kungörelser,
samhällsinformation,
platsannonser m.m.
Simulatorer för
bergarbetarutbildning
Slöjdvirke
Tekniska konsulter - Underhåll
park och grönytor
Tekniska konsulter - Underhåll
väg och gata
Träd, perenner och växter
Konsulttjänster detaljplaner
Tekniska konsulter projektering,
trafikutredning
Projektering, Planarkitekter
Projektering anläggning
Miljökonsulter
Skadedjursbekämpning –
Fastighet
Anläggningsmaskintjänster
Entrémattor i utbytessystem
Transporttjänster
Smidesarbeten
Skyddat boende
För ensamstående samt föräldrar
med barn
Cyklar
Ljus- och ljud
Utredningar revision
Kultur, LUK
Insatser inom äldreomsorgen
Handling, tvätt och städ hos de äldre

















Konsultation tandvård, socialtjänsten
Betalsystem för skattefri motion och
friskvård
Ljus, ljud och events
Hyra in bemanning, kompetens personal
Anläggningsmaskintjänster och lastbilar
Elektroniska nyckelskåp
Analyser av kapitalflöden
Grävmaskintjänster
Grönyteskötsel
Dokumentationsplattform skola, förskola
och fritidshem
Läs/skrivstöd med bland annat
dikteringsfunktion, talsyntes på flera språk
Integration som elever behöver för att
logga in i dokumentationsplattform med
sina Google workespace-konton
Skrivutveckling – språk och skriva F-6
Verksamhetssystem, planeringsverktyg
och tidsregistrering
Skola 24
Visselblåsarfunktion
Räddningsmaterial

Upphandlingscenters
upphandlingsplan
för år
2022 - 2023
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
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Nutrition
Layout, tryck och distribution
av tidningar
Konsulttjänster översiktlig
planering
Akustik och undertaksarbeten
Entreprenader byggtjänster
Plåtarbeten
Service och underhåll av
dörrautomatik till dörrar av
olika fabrikat
Besiktning lyftanordningar
och tryckbärande anordningar
Städmaskiner
Fastighetsvärdering
Fastighetsrätt
Stängsling
Ismaskiner
System för lokalbokning och
bidragsansökningar för
föreningar
Skyddade boenden
(Socialtjänsten)
Vid tillexempel våld i nära
relationer
Print - Skrivare och kopiatorer
Väg/mark/va projektör
Skogsskötsel
Ärendehanteringssystem för
bygglov














Matematik F-6
Simulator för grävmaskin och
lastmaskin
Eltruck
Lastbil med skåp och skåpsläp
Hjullastare
Portabel dieseltank inklusive
sanering av gamla tanken samt
markområde
Behandling och omhändertagande
av returträ
Lönekartläggningsverktyg
Ärendehanteringssystem för miljö –
och hälsoskydd
Digitala prov åk 6-9
Kunskapsmatrisen
Journalsystemför elevhälsan

Upphandlingscenters
upphandlingsplan
för år
2022 - 2023
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.
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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









Park- och lekplatsutrustning
Verksamhetssystem
Underhålls- och supportavtal till
Procapita IFO,KIR, VoO-AHD.
Verksamhetssystem Kundtjänstsystem
Särskilt boende (SÄBO)
socialpsykiatri
Arbetskläder till simhallspersonal
Kuvert med tryck
Profilprodukter
Särskilt boende
El-leveranser
Snöröjning och halkbekämpning
Handsopning och handskottning
Konsulttjänster tekniska konsulter
avfallsteknik
Konsulttjänster Tekniska konsulter
bullerutredning
Konsulttjänster Tekniska konsulter
konstruktion och anläggning
Konsulttjänster Tekniska konsulter
riskutredning
Skötsel av betes- och kulturmark
Halkbekämpningsmaterial
Pellets
Möbler
Service, support och licenser för
Phoniro Lock/Phoniro Care
Arbetspsykologiska testverktyg
Parkeringssamordning och
övervakning
Ordningsvakter
Serviceåtgärder för
idrottsanläggningar



















Djupfrysta produkter
Mejerivaror
Mjukpapper, kemtekniska produkter och
städredskap
Maskindiskmedel
Anläggningstransportstjänster
System för digitala detaljplaner
Alkoholhandläggningssystem
ATL Handläggare
Konsult för alkohol och tobakshandläggare
Digital egenkontroll för livsmedelstillsyn
Verksamhetsplaneringssystem
Grundläggande verksamhetssystem för
förskola, grundskola och fritidshem
Verksamhetssystem för IFO
Verksamhetssystem vård- och
omsorgsförvaltningen
Deponitäckning
Besiktningsman anläggning
Beslutsstöd
Omhändertagande av trädgårdsavfall
Tvättjänst cirkulationsgods
Kaffemaskiner och tillbehör
Årlig besiktning kopplat till
idrottsanläggningar

Upphandlingscenters
upphandlingsplan
för år
2022 - 2023
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

KVARTAL 1 2023

FORTSÄTTNING KVARTAL 1 2023

 HVB – Barn och unga
Externa placeringar av barn och
unga med olika behov av akut-,
behandlings- och
utredningsplacering.
 Digitala infartsskyltar
 Stödboende för
missbruksproblematik
 Möbler
 Kvalitetsgranskning av
läkemedelsförråd
 Färghandelsvaror
 Golvarbeten
 Park- lekplats och
specialutrustning
 Läromedel
 Skogsförvaltning
 Leverans av skalägg
 Ekologiskt nötkött
 Projektledning – byggledning
 Tekniska konsulttjänster Arkitekt husbyggnad
 Besiktning av luft- och
tryckbärande anordningar
 Tekniska konsulttjänster VVS
 Saneringstjänster
 Bevakningstjänster
 Julgåva till anställda
 Energimäklare













Service, underhåll och reparation av
storköksutrustning och
industritvättmaskiner
Solcellsdrivna papperskorgar samt
papperskorgar i gjutjärn
Rekryteringstjänster
Konsultstöd vid kompetensbaserad
rekrytering av chefer och specialister.
Pistmaskin
Ismaskin
Drift och underhåll av kommunens
gatubelysning
WAN-tjänster
Internettjänst/internetkapacitet
Arbetskläder till kostpersonal
Tekniska konsulttjänster –
Projektering väg, gata, mark m.m
Stödboende, 16- 20 år
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upphandlingsplan
för år
2022 - 2023
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
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Analys och laboratorietjänster
Platsannonsering, riktade och
sponsrade inlägg i sociala medier
Kolonialvaror
Brandsläckarutrustning – och
utrymningsplaner
Kontroll, underhåll, reparationer,
verkstadsgenomgång, produkter inom
området brandsläckningsutrustning samt
utrymningsplaner.
Smörjoljor
Trygghetsskapande utbildningar
Utbildning inom hot och våld på
arbetsplatsen
VS-Arbeten
Revisionsbesiktning brandlarms- och
vattensprinklersystem
Lokalvård – Dahlander kunskapscenter
Bergskross för halkbekämpning och
markanläggning
YH utbildning inom el-ämnen och
automationsområdet
Portionsformar och förslutningsfilm
Ventilationsmaterial
Analys och laboratorietjänster
Skogliga åtgärder inom skogs- och
parkmark
Material för undervisning inom
STEAM
UL – Utvecklande ledarskap, UGL Utveckling av grupp och ledare
Nötfärs, ekologisk, konventionell,
Färskt oberett kött, charkprodukter,
korv
Djupfrysta kött – köttprodukter av
fågel, nötkött, fläskkött


















Sandupptagning – vårstädning
Risk och allokeringsansvarig
Måleriarbeten i samband med
ombyggnadsarbeten
Service och underhåll av hissar m.m.
Cyklar till förskolan
Revisionstjänster
Skanningstjänst leverantörsfakturor
Postdistribution
Arbetskläder till lokalvården
Revisonsbesiktning av elanläggningar
Rengöring av ventilationsanläggningar
Arbetsskor till teknisk förvaltning och
kosten, lokalvården och omsorgen
Postförmedlingstjänster
Drift och underhåll av utemiljö
Beläggningsarbeten
Verksamhetssystem för ärendehantering
Fastighetssystem
Mötesstöd/signering/
förtroendemannasystem/videomöte
Nyckelfria lås till ordinärt boende

Här finns vi, Folkets Hus Ludvika våning 4
Välkomna!
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Upphandlingscenters
upphandlingsplan
för år
2022 - 2023
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

















MCU Medarbetardriven
chefsstödd utveckling
Barnvaccin
Boknings- och
bidragslösningar
Systemlösning vilket gör det
enklare för föreningar,
privatpersoner och företag att
hitta och boka kommunala
anläggningar och andra resurser,
exempelvis lokaler, fotbollsplan
eller båtplats samt att söka
bidrag.
Landskapsarkitekt
Nätverkskommunikation
Kommunikationstjänster
Service, support och licenser
För Phoniro Lock/Phoniro Care
samt utbildning och andra
konsulttjänster kopplade till
området.
VS-arbeten
Byggarbeten
El arbeten
Tekniska konsulttjänster byggnadskonstruktion
Fritidsgårdsverksamhet
Parkeringsövervakning

FORTSÄTTNING KVARTAL 3 2023

















Personlig assistans på entreprenad
Arkitekt husbyggnad
Låssystem och låssmedsarbeten
Brandprojekteringstjänster
Källsorteringsmöbler inomhus
Tekniska konsulttjänster inom EL,
Tele- och Data
Mark- och anläggningsarbeten
Drogtester
Spolning, slamsugning rengöring,
besiktning av cisterner
Drivmedel - Diesel, Bensin, HVO
100 m.m
Bränsle – Eldningsolja, tjockolja
Snöröjning och halkbekämpning,
Gagnef
Elarbeten
Företagshälsovård
Väktartjänster
Öppenvård barn- och familj

KVARTAL 4 2023
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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






Strategisk fastighetsrådgivning
Fastighetsrätt
Skogsfastighetsvärdering
Fastighetsvärdering
Klottersanering
Tekniska konsulttjänster –
Byggnadskonstruktion
Externa vård- och
omsorgsplatser enligt SoL
Startpaket för byggutbildning
inom gymnasieskolan
Snöröjning och
halkbekämpning, Ludvika
Kommun
Projektledning bygg
Fotbollsmål och nät
Vattenskadetjänster
Konstbyggnadskonsulter
Arborister
Konsulter arkitekter
Sugning/rengöring av
rännstensbrunnar
Livräddningsutrustning
Förskrivarsortiment
Varuförsörjningens
Inkontinensmaterial
Impregnerat träavfall
Transport av varm mat till skolor
och äldreboenden
Ekonomisystem

Ladda gärna ner vår folder, du
hittar den här

