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Upphandlingsplan 

Arbets- och bildskärmsglasögon 

(Terminalglasögon) 

Asfaltsbeläggning 

Behandling av matavfall 

Bevakningstjänster 

Bokbuss 

C-körkort 

Flisning av träavfall 

Fordon/materielreparationer 

Förbrukningsmaterial, plast, disktrasor, 

skrapor m m 

Fördjupad inventering av nedlagda 

deponier 

Förpackningsmaterial till livsmedel 

Förstärknings- och förseglingsarbeten 

Försäkringsmäklare 

Försäkringsupphandling 

Gångband 

Handledning - Konsulttjänst Vägled-

ning arbetsmarknad 

Hantverktjänster bygg 

Kemikalier, diskmedel, rengöringsme-

del Laddstolpar 

Linjemålning 

 

Livsmedel inom följande områden: 

 – Färskt Bröd 

 – Färskt Kött 

 – Vildsvinskött 

Matavfall 

Matavfallspåsar samt påshållare 

Motorspruta 

Naturvårdsbränning av strandhedar 

inkl biologisk specialkompetens 

Nytt offentligt konstverk 

Omhändertagande av gipsfraktioner 

Pedagogiska läromedel 

Personmottagare 

Plockanalyser för hushållsavfall 

Profilartiklar 

Rakel/kommunikation 

Redskapsbärare 

Reklambyråtjänster 

Rekryteringstjänster – chefer och  

specialister 

Restaurang och catering 

Rörelselarm 

Små El 

Staket inkl arbete, reparationer 

Stationskläder 

  

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:  



  

Städning av offentliga toaletter 

Tankbil 

Tekniska konsulter inom följande om-

råden  

 – avfall och deponi 

 – geo, dagvatten etc. 

 – samhällsbyggnad 

Toalett till Lugnarohögen 

Tolktjänster 

Torrdräkter 

Tryckeritjänster 

Utenciler (kantiner, redskap, upplägg-

ningsfat,porslin m m) 

Vattenautomater inkl service 

Växter, träd & buskar 

 

Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB  

Följande upphandlingar avses annonseras av Laholms kommuns bolag:  

Hantverkstjänster inom följande områden: 

 – Bygg 

 – El 

 – Glas 

 – Golv 

 – VS 

 – Papptak 

 – Målningsarbeten 

Försäkringar 

Mark- och anläggningsentreprenad 

Moduler (för skola och förskola) 

Tekniska konsulter inom följande områden:   

 – VVS 

 –  Storkök 

 – Arkitekt 

 – Brand 

 – El 

 – Konstruktör 

Stängsel 

Saneringsarbeten 

Yttre skötsel  

Forts. Kommunövergripande- och förvaltningsspecifika upphandlingar 

Att delta i upphandling 
Laholms kommun, Laholmshem AB och Kommunfastigheter AB genomför upphandlingar i verktyget 

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  

kommunikation mellan anbudsgivare och upphandlande myndighet sker.  

 

 

 



  

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

Christopher Brand  

Upphandlingschef  

Laholms kommun 

E-post: christopher.brand@laholm.se  

Karoline Andersson  

Upphandlare  

Laholmshem AB/Kommunfastigheter i Laholm AB 

E-post: karoline.andersson@lahom.se  

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.  

 

 

 

Kontaktuppgifter 


