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UPPHANDLINGSPLAN 2021  
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. 

 

DIALOG 

Ystads kommun med bolag ska tillgodose behovet 

av verksamheternas varor, tjänster och 

entreprenader med rätt kvalité till rätt pris. I 

kommunens inköp pågår en ständig utveckling för 

att säkerställa den goda affären. Vi ser stor vikt 

att skapa möjligheter för ökade och tidiga 

dialoger mellan beställare, upphandlare, 

förtroendevalda med flera inom kommunen. 

En del i arbetet är då att upparbeta bra rutiner 

för att utveckla den strategiska styrningen för 

inköpen, vilket är en förutsättning för att 

organisationen ska nå uppsatta verksamhetsmål 

och inte minst göra goda affärer. Utifrån den 

goda affären, bidrar kommunens inköp till nytta 

för våra medborgare och är en del av 

näringslivets utveckling.  

 

INKÖPSENHETENS UPPDRAG 
Inköpsenheten ansvarar för att etablera hållbara 

anskaffningsrutiner och genomföra 

upphandlingar från det att behov uppstår av en 

produkt tills betalning är fullgjord. Med ansvaret 

under en enhet kommer kostnadseffektiviteten 

att öka genom förbättrad styrning av köpmönster 

och genom uppföljning ska förbättringsområden 

identifieras för den goda affären. I nuläget 

existerar ett flertal ingångar för verksamheterna 

att tillgodose sina behov med olika betalningssätt 

och med en samordning under 

ekonomiavdelningen tas en gemensam riktning 

kring köpmönster och med fokus på 

kostnadsmedvetenhet i hela organisationen. 

 

 

 

Ledning o utveckling 

Rättsdatabaser med kommunlicens 

Enkätverktyg 

Digitala körjournaler 

Rekryteringstjänster 

Friskvård 

Plattformslösning - Microsoft Identity Manager 

AV-utrustning 

Lekmaterial 

Inkassotjänst 

Kort för identifiering och behörighetskontroll 

Resebyråtjänster 

Försäkringsförmedlartjänster 

Prenumerationstjänster 

Bilbesiktning 

 

Social o omsorgsförvaltningen 

Trygghetslarm och larmmottagning 

Företagshälsovård förebyggande insatser - 

äldreomsorgen 

 

Kultur o utbildningsförvaltningen 

Läromedel 

Verksamhetssystem - Kultur o utbildning 

Lärplattform (LSM) 
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UPPHANDLINGSPROCESSEN 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och bolag 

Tömning av dagvattenbrunn 
Va-material  
Teknisk konsult, tillståndsansökan  för 
Strandfodring.    
Juridisk konsult, tillståndsansökan för 
Strandfodring.   
Konsult för att utreda sedimentdynamiska 
processer (vågor, vindar, vattenstånd etc.) vid 
utvalda sträckor längs kusten.  
Invändigt avlopp, service/stopp och underhåll 
Kiosken Kåseberga  
Miljöhus Västerport 
Trädgårdsstaden Mispeln 
Idrottshallen Backa 
LSS-boende 
Byggservice 
Byggprojektledning 
Grusmaterial för leverans och avhämtning 
Gräsklippning av grönytor 
Livsmedel - Kolonial 
Livsmedel - Djupfryst 
Maskin och fordonstjänster inom SAM 
Plåtarbeten 
Telefonparkeringssystem 
Elmotorer,elverktyg, transmissions, 
(Elmotorservice AB) 
Kombimaskin, nilfisk 
Luftvärmepumpar 
Byggmaterial (XL-bygg)  
Däck  och service 
Järnhandel 
Lås m.m (Ystad låsservice) 
Dörrstängare 
Konsulttjänst för dagvattenpolicy och dagvatten 
plan 
Storköksutrustning 
Vitvaror 

Tömning av dagvattenbrunn 

Grindservice 

Mindre VA-arbeten och funktionskontroll av slam- 

och oljeavskiljare 

Hisservice 

Konsulttjänst – Certifierad ledningssystem 

Installation/byte av villa-värmeväxlare 

Byggnadsantikvarisk entreprenör för kulturhus 

Fastighetsmäklare 

Ombyggnad lokaler 

 
   

 

Kontakta inköpsenheten 

E-post: upphandling@ystad.se 
Hemsida: https://ystad.se/naringsliv/upphandlingar/ 

mailto:upphandling@ystad.se
https://ystad.se/naringsliv/upphandlingar/
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Pågående och slutförda upphandlingar - 2021 

 
Ärende- och dokumenthanteringssystem 
Mobiltelefoner med tillbehör 
Skanning av leverantörsfakturor 
KS Genomlysning 
Tolkförmedling 
Konsultstöd utredare – Barn och elevhälsan 
Systemstöd – återbruksportal begagnade möbler 
 
Hagestad 44:77, Löderups Camping 
Mejeriprodukter 
Fritidsparken 
Kemtekniska städprodukter 
Tekniska konsulter 
Marinbiologiska kontroller 
Mindre markentreprenader - VA 
Livsmedel - Färska frukter och grönsaker 
Beläggningsarbeten 
Kartläggning av botten- och djupförhållanden 
samt volymberäkning av sand 
Kartläggning av topografi längs kusten 
 
El projektering 
VS projektering 
VA Konsulter 
Byggantikvarisk entreprenör för kulturfastigheter 
Vent-projektering 
Kulturmiljökonsult 
Fuktmätarkontroll 
Elenergi 2016, information 
VS-arbeten 
Pappersprodukter 
Processkemikalier till reningsverket 
Matportionsformar 
Färskt bröd och konditorivaror 
 

 

Portservice 

HVO-Fossilfritt bränsle 

Reservkraft mobilt 

Städservice 2021 

Mindre markentreprenader – Hamnförvaltningen 

El energi 

Nätstation/ställverk/transformatorer 

Grävmaskintjänster (med och utan anläggare) 

Tralla till travers 

VVS-Arbeten 

Snöröjning och halkbekämpning 

Sopkärl och Miljöhustvätt 

2 st. lagerhallar 

 

Hyra av grävmaskin 
Hyrmaskiner 2021 
Grävmaskintjänster till VA-enheten 
Kostdataprogram 
Ventilationsarbeten 
Kylarbeten 
Beläggningsarbeten 
Fritidsparken. Ystad  
Livsmedel - Färsk kalkon 2021 
Ogräsbekämpning med hetvatten 
Tvättad potatis och palsternacka 
GIS-system licenser, fysikplanering och 
trafikmoduler 
Ventilationsarbeten 
Vägmärken inkl. avstängningsmaterial 2018 
 


