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Upphandlingsplan 
Upphandlingsplanen visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper  

ut, men också helt nya upphandlingar. Upphandlingsplanen är preliminär och kan 

komma att förändras. 

Upphandlingsplanen är indelad i kommunövergripande och förvaltningsspecifika 
upphandlingar (som administreras av upphandlingsenheten) samt upphandlingar 
som genomförs av Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB.   

 

Kommunövergripande- och förvaltningsspecifika upphandlingar 

Följande upphandlingar avses annonseras av Laholms kommun:  

Arbets- och bildskärmsglasögon 

Bemanningstjänster - sjuksköterskor   

Bemanningstjänster - Skolläkare 

Besiktning av idrottshallar 

Bevakningstjänster 

Bussresor med förare 

Däck  

Farligt avfall 

Flyttjänster 

Färdig kompost 

Förbrukningsmaterial, plast, disktrasor, skrapor m m 

Förbränning grovt 

Förbränning restavfall  

Förbränning tryck trä 

Försäkringsmäklartjänster 

Insamlingen hushållsavfall  

Juridiska tjänster 

Kanylburkar 

Kemikalier, diskmedel, rengöringsmedel 

Kärl 

Ledningsfordon 

Lekmaterial 

Licenspartneravtal 

Matavfallspåsar samt påshållare 

Metallskrot 

Möbler och inventarier för grundskolan 

Omhändertagande av gipsfraktioner 

  



 

Forts. kommunövergripande- och förvaltningsspecifika upphandlingar 

Metallskrot 

Möbler och inventarier för grundskolan 

Omhändertagande av gipsfraktioner 

Omhändertagande av Matavfall 

Pedagogiska läromedel 

Personmottagare 

Produktförsörjning IT-utrustning 

Skyddskläder 

Skyltsystem inkl. digital orienteringskarta 

Slamtömning 

Snittblommor, buketter, krukväxter, krukor 

Sport- & Idrottsmaterial 

Hjullastare  

Tekniska konsulter - avfall och deponi 

Tekniska konsulter - Mark-, park-, gata 

Tekniska konsulter - Samhällsplanering  

Tolktjänster 

Torrdräkter 

Transporttjänster från och inom Ahla avfallsanläggning 

Utbildning och övning inom krisberedskap 

Köksutensilier 

Vinterväghållning - kommunala vägar 

 

 

Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB  

Följande upphandlingar avses annonseras av Laholms kommuns bolag:  

Mark- och anläggningsentreprenad 

Tekniska konsulter – Arkitekt 

Tekniska konsulter - Brand 

Tekniska konsulter - El 

Tekniska konsulter - Konstruktör 

Tekniska konsulter - Byggprojektledare 

Rekryteringstjänster 

Försäkringsmäklare 

  



Delta i upphandling via webbaserat verktyg 

Laholms kommun, Laholmshem AB och Kommunfastigheter AB genomför upphandlingar i verk- 

tyget Mercell TendSign som är helt webbaserat och tillgång ges via www.tendsign.com. Leverantörer 

kan kostnadsfritt registrera konto hos Mercell TendSign för att få tillgång till upphandlingsdokument 

och möjlighet att lämna anbud.  

Vid frågor som rör systemet Mercell TendSign kontaktas supporten via e-post på  

tendsignsupport@mercell.com. Supporten är tillgänglig helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 

17.00.  

Har ni frågor om upphandlingen så ställs denna via funktionen frågor och svar i vilken all kommuni-

kation mellan anbudsgivare och upphandlande myndighet sker.  

 

Har du frågor om upphandlingsplanen? 

Vid frågor om upphandlingsplanen rörande kommunens upphandlingar är ni välkomna att kontakta 

upphandlingsenheten i Laholms kommun.  

För frågor om upphandlingsplanen rörande kommunens bolags upphandlingar kontakta ansvarig  

upphandlare.  

 

  

Så här går det till 



  

Laholms kommun, Humlegången 6, 312 80 Laholm • 0430-150 00 • www.laholm.se 

Har du frågor om upphandling i Laholms  

kommun är du välkommen att kontakta oss: 

Karolin Andersson, upphandlare 

karolin.andersson@laholm.se 

Christopher Brand, upphandlingschef 

christopher.brand@laholm.se 

 


