
Planerade upphandlingar 2020
Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Färsk bröd, Haninge Ulf Petersson Annonsera Haninge kommun

Färsk bröd, Nynäshamn Ulf Petersson Annonsera Nynäshamns kommun

Gröndalsskolan - ombyggnation Per Fondin Annonsera Projektet innefattar dränering kring befintligt hus, 
byggnation av uppstolpat tak på befintligt samt tillbyggnad 
av utrymme för fläktrum samt nytt fläktaggregat och 
anslutning till befintligt system.

Upphandling Södertörn

LOV - daglig verksamhet Nynäshamn Nathalie Montoya Annonsera Utförande av daglig verksamhet enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) i Nynäshamns 
kommun enligt lag om valfrihetssystem (LOV)

Nynäshamns kommun

LOV - korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
enligt LSS för Nynäshamns kommun

Susanne Pettersson Annonsera Nynäshamn kommun inbjuder Er att lämna anbud avseende 
Valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS (lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade), i 
Nynäshamns kommun. Upphandlingen genomförs enligt 
Lag om Valfrihetssystem (LOV). 

Nynäshamns kommun

Mark- och anläggningsarbeten, Stationsgången i 
Handen

Per Fondin Annonsera Denna upphandling avser Mark- och anläggningsarbeten, 
Stationsgången i Haninge C och avser betongarbeten 
gällande trappa och murar samt VA-arbeten och 

 markbeläggning av granithällar. Preliminär 
entreprenadstart i samband med att pågående 
rivningsentreprenad är avslutad, i maj 2020.

Haninge kommun
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Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Reparations och serviceavtal för fordon Martin Berglund Annonsera Avtalet omfattar fordonsverkstäder för service och 

reparationer på personbilar och lätta lastbilar (<3,5 
  ton).Leverantören ska vara en så kallad allbilsverkstad 

och ska kunna utföra erforderlig service och reparationer på 
  e  större antal fordonsmärken.Leverantören skall kunna 

utföra service och reparationer på fordon med bränsle som 
bensin, diesel, gas samt hybrider av olika slag. Leverantören 
ska även kan utföra service och reparation på elbilar.

Nynäshamns kommun

Skogsvård och skogsavverkning i Nynäshamn Tommy Kullman Annonsera Upphandlingen avser ramavtal för skogsvård och 
avverkning med mekaniska system (ex. skördare, skotare, 
flisningsresurs och markberedning) samt förekommande 
manuella arbeten (ex. plantering och motormanuellt 

 arbete). Tillkommande hantering och försäljning av 
skogliga sortiment samt redovisning av ekonomiska 
transaktioner. Viktigt för kommunen är hantering av 
sortiments flöden med extra focus på färskt virke och 
avtransport från skog och vägnät.

Nynäshamns kommun

Skol- och särskoleskjuts Martin Berglund Annonsera Skol- och särskoleskjuts Nynäshamns kommun

Sopmaskin Jennifer Frölin Annonsera Sopmaskin - sopmaskin med vinterutrustning Haninge kommun

Bemanningstjänster admin Saga Wilson Planera Ny upphandling startad avseende bemanningstjänster 
Personal Administration vilken ska ersätta befintligt avtal 
SUN2016-(51/52). Samordnad upphandling där Huddinge är 
sammanhållande.

Upphandling Södertörn

Bemanningstjänster vård och omsorg Saga Wilson Planera Upphandling bemanningstjänster inom vård för Haninge 
och Nynäshamns kommun. Sjuksköterska och 
skolsköterska.  Samordnad upphandling där Tyresö är 
sammanhållande. Tyresö diarienummer: vård och omsorg 
2020/KSUH 0005

Upphandling Södertörn

Digitala läromedel (Aktuellt även för Haninge?) Upphandling Södertörn Planera Inlästa digitala läromedel på flera språk. Nynäshamns kommun
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Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Dokument- och ärendehanteringssystem Eleonor Löf Planera Haninge kommun

Externt stöd vid rekrytering och search Upphandling Södertörn Planera Externt stöd vid rekrytering och search.  Kan eventuellt vara 
en direktupphandling.

Haninge kommun

Gemensamt verksamhetssystem till UBF Upphandling Södertörn Planera Förskola, grundskola och gymnasieskolans nuvarande 
lärplattformar; Unikum, SchoolSoft och Vklass, ska ersättas 
av en ny modern, ändamålsenlig lösning. Projektet startar 
med kravställan under mars och beräknat att efter 
sommaren kunna gå in i upphandling.

Haninge kommun

Inkontinensartiklar (Kompletterande upphandling 
till SUN 2018-170)

Upphandling Södertörn Planera Upphandling Södertörn

IT-tillbehör Eleonor Löf Planera Nynäshamns kommun

Journalsystem för elevhälsan Eleonor Löf Planera Haninge kommun

Kemtekniska produkter, papper och plast Jonas Kronvall Planera Upphandling av kemtekniska produkter, papper och plast 
(toalettpapper, påsar, handskar etc). Blöjor ingår i denna 

 upphandling.Samordnad upphandling där Botkyrka är 
sammanhållande.

Upphandling Södertörn

Kommunikation som tjänst Eleonor Löf Planera Nynäshamns kommun

Lan, wan, telefoni Eleonor Löf Planera Haninge kommun

Muddring av dagvattenanläggningen Slätmossen Upphandling Södertörn Planera Syftet med upphandlingen är att hitta ett företag som kan 
ta sig an uppdraget att muddra Slätmossens 
dagvattenanläggning. Målet med muddringen är att minska 
sedimentmängden, och på så sätt optimera den renande 
funktionen för anläggningen och på så sätt tillgodose att 
halterna av föroreningar och näringsämnen i utgående 
vatten är väl reducerade jämfört med de i ingående vatten.

Upphandling Södertörn
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Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Outplacement Upphandling Södertörn Planera Har tidigare genomförts som direktupphandling, Susanne 

har tidigare underlag
Haninge kommun

Rekryteringsverktyg Upphandling Södertörn Planera Rekryteringsverktyg Haninge kommun

Service, underhåll, utbyte av storköksutrustning 
och service, underhåll av vitvaror

Martin Berglund Planera Ramavtal service, underhåll, utbyte av storköksutrustning 
och service, underhåll av vitvaror.

Nynäshamns kommun

Strategisk kommunikation Eric Ebler Allgurén Planera Haninge kommun

Upphandling särskilt boende enligt LOU alternativt 
enligt LOV.

Upphandling Södertörn Planera Upphandling särskilt boende enligt LOU alternativt enligt 
LOV. Upphandlingsformen är beroende av ett beslut som 
ska fattas av kommunfullmäktige.

Haninge kommun

3D Modeller över Haninge kommun Jonas Kronvall Underlag 3D modeller över Haninge kommun Haninge kommun

Albyberg - områdesskyltar Zara Minozada Underlag Upphandlingen omfattar tillverkning av områdesskyltar 
 (pyloner) samt motering av områdesskyltar.

Upphandling Södertörn

Byte av ventilationsaggregat Fredrika Bremer Jennifer Frölin Underlag Byte av 6 st ventilationsaggregat, LB01-LB06. Tornberget Fastighetsförvaltningsak

Byte av ventilationsaggregat och fläktar Torvalla 
Sporthall

Jennifer Frölin Underlag Torvalla sporthall: Byte av 6 st ventilationsaggregatoch 4 
utvädringsfläktar.

Tornberget Fastighetsförvaltningsak

Distanskurser Centrum Vux Nathalie Montoya Underlag Centrum Vux i Haninge kommun upphandlar utbildningar 
på distans.

Haninge kommun

Drift av Kulturkurser för barn och unga i Haninge 
kommun

Eric Ebler Allgurén Underlag Kommunen upphandlar kulturkursanordnare inom 
kategorierna: * Dans * Teater * Skapande verksamhet, 
konst * Skapande verksamhet, foto/film * Kulturverksamhet 
för barn med särskilda behov

Haninge kommun
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Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Entreprenad väg och VA för Hermanstorp AB 04 Zara Minozada Underlag  Projektet:Detaljplanens sy e är a  bygga ut kommunalt 

vatten och avlopp, förbättra vägstandarden samt 
möjliggöra förtätning med utgångspunkt i områdets 
förutsättningar och karaktär. Detaljplanen ska även hantera 
den översvämningsproblematik som finns i området. 

 Förslaget medger ca 100nya bostäder.

Haninge kommun

Fastighetssystem Anders Kuylser Underlag Beställaren ska upphandla och införa ett objektsbaserat 
fastighetssystem, vilket i huvudsak inkluderar samtliga delar 
av teknisk förvaltning, (drift, tillsyn och skötsel, rondering, 
myndighetsbesiktning, energi & media, ärendehantering, 
kund- och leverantörsportal och dylikt), ekonomisk 
förvaltning (hyreskontrakt, avisering, inköp, projekt, 
lokalförsörjning och dylikt).

Tornberget Fastighetsförvaltningsak

FIG - Fors Inloppspumpstation Grovrening Per Fondin Underlag xxxxx Haninge kommun

Grafisk formgivning Eric Ebler Allgurén Underlag Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed 
leverantörer att ansöka om att lämna anbud gällande 
grafisk form enligt nedanstående instruktioner och bifogade 
handlingar.

Haninge kommun

HVB Barn och ungdomar Nathalie Montoya Underlag Upphandling av HVB för barn och ungdomar Upphandling Södertörn

HVB med särskild service för vuxna (socialpsykiatri) Nathalie Montoya Underlag Upphandling av HVB med särskild service för vuxna, för 
Haninge och Nynäshamn

Upphandling Södertörn

HVB vuxna med beroendeproblematik Nathalie Montoya Underlag Upphandling av HVB för vuxna med beroendeproblematik Upphandling Södertörn

Inköp, renovering och kontroll av vattenmätare Tommy Kullman Underlag Ramavtalsupphandling avseende inköp, renovering och 
kontroll av kallvattenmätare

Upphandling Södertörn

Laboratorietjänster/Analystjänster Jennifer Frölin Underlag Analystjänster av vatten, slam och livsmedel. Upphandling Södertörn
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Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Laddstolpar till elbilar Martin Berglund Underlag Ramavtal för kommersiella och icke-kommersiella 

laddstolpar för uppsättning inom Haninge och Nynäshamns 
kommun.

Upphandling Södertörn

Ledarskapsutveckling Upphandling Södertörn Underlag Upphandling av nytt chefs-och ledarutvecklingsstöd. Finns 
ett befintligt avtal som löper ut 2019-09-30.

Haninge kommun

Livsmedelsbutik, onlinebeställning Ulf Petersson Underlag Nynäshamns kommun

LOV - Hemtjänst Haninge kommun (Ny) Nathalie Montoya Underlag Upphandling enligt LOV Hemtjänst Haninge kommun, 
förnyat förfrågningsunderlag 2020

Haninge kommun

LOV Hemtjänst Nynäshamns kommun Nathalie Montoya Underlag LOV Hemtjänst för Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun

LOV Korttidsvistelse Nynäshamns kommun Nathalie Montoya Underlag LOV Korttidsvistelse/ korttidsboende Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun

Lärplattform till förskola och grundskola Upphandling Södertörn Underlag Lärplattformen som ska kunna stödja kommunikation och 
samarbete elev/elev, pedagog/elev och pedagog/pedagog 
samt kommunikation skola/vårdnadshavare. Lärplattformen 
ska vara system för pedagogisk dokumentation.  

Nynäshamns kommun

Maskindiskmedel, torkmedel, spolutrustning och 
service

Ulf Petersson Underlag Kommer senare......... Upphandling Södertörn

Modernisering av Hissar Anders Thun Underlag Modernisering av hissar på två stycken äldreboenden. Tornberget Fastighetsförvaltningsak

Måltider Ornö skola Ulf Petersson Underlag Haninge kommun

Nyhetsbrev/e-postmarknadsföring Eric Ebler Allgurén Underlag Nynäshamns Kommun avser att avropa ett anpassat verktyg 
för att skicka nyhetsbrev både internt och externt till 
personal och till olika externa målgrupper.

Nynäshamns kommun
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Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Personalfruktkorgar Ulf Petersson Underlag Kommer senare.......... Upphandling Södertörn

Profilprodukter Eric Ebler Allgurén Underlag Upphandling Södertörn

Ramavtal anläggningsmaskiner Theodor Israelsson Underlag Ramavtal för hyra av anläggningsmaskiner. Uppskattat 
värde ca 2.5 mkr per år.

Upphandling Södertörn

Ramavtal beläggningsarbeten Martin Berglund Underlag Ramavtal gällande beläggningsarbete inom Haninge- och 
Nynäshamns kommun

Upphandling Södertörn

Ramavtal leverans av paviljonger Anders Thun Underlag 0 Tornberget Fastighetsförvaltningsak

Ramavtal service, reparation och installation av 
storköksutrustning

Martin Berglund Underlag Ramavtal för service, reparation och installation av 
storköksutrustning inom Haninge kommun och 
Nynäshamns kommun.

Upphandling Södertörn

Ramavtal Tekniska konsulter Projektering Per Fondin Underlag 0 Haninge kommun

Ramavtal Sanering Patrik Petersen Underlag Ramavtalsupphandling av Saneringsarbeten I Tornbergets 
Fastigheter.

Tornberget Fastighetsförvaltningsak

Service & underhåll av hissar & portar Martin Berglund Underlag Ramavtal för service & underhåll av hissar och portar inom 
 Haninge kommun.Upphandlingen kommer a  delas upp i 

   delområden.Delområde 1 - HissarDelområde 2 - Portar

Tornberget Fastighetsförvaltningsak

Service och underhåll av brandlarm Martin Berglund Underlag Ramavtal som omfattar löpande månads- och kvartalsprov 
enligt Svenska Brandförsvarsföreningens regler. 

 Fas ghetsbestånden ligger inom Haninge kommun.

Upphandling Södertörn

Service och utbyte av styr- och regleranläggningar 
Nynäshamn

Upphandling Södertörn Underlag Service och utbyte av styr- och regleranläggningar 
Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun
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Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Skadedjurssanering Martin Berglund Underlag 0 Upphandling Södertörn

Skyltpyloner till Albyberg Företagspark Martin Berglund Underlag Upphandlingen avser produktion, leverans, montering och 
färdigställande av tre (3) skyltpyloner till Albyberg 
Företagspark.

Haninge kommun

Tillagning och leverans av matlådor Ulf Petersson Underlag Kommer senare....... Haninge kommun

Tryckeritjänster Eric Ebler Allgurén Underlag Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal för Haninge 
kommun med ett tryckeriföretag som har ett heltäckande 
utbud av tryckeritjänster enligt upphandlingsföreskrifterna. 
Tryckeriföretaget ska ha en tillräcklig organisation, 
kompetens och kvalitet i utförandet, som på ett smidigt och 
effektivt sätt kan utföra tryckeritjänster och leveranser efter 
avrop från kommunens verksamhet.

Haninge kommun

Utbyte hiss till Västerhaninge Bibliotek Anders Thun Underlag Utbyte av befintlig hiss på Västerhaninge Bibliotek Tornberget Fastighetsförvaltningsak

Vansta Industripark Tommy Kullman Underlag    -Om och nybyggna on av allmänna gator-Om- och 
  nyanläggande av VA-anläggningar-Nybyggna on av 

  dagva endamm-Iordningsställande av verksamhetsmark

Upphandling Södertörn

Vinterväghållning och snöröjning Martin Berglund Underlag Upphandling av vinterväghållning syftar till att säkerställa 
kommunens behov av snöröjning under avtalsperioden och 
omfattar även halkbekämpning samt ett samordningsansvar 
avseende utkallning av externa enheter, åtgärd vid 
maskinhaveri, samordning av externa maskiner 

  m.m.Vinterväghållningsarbeten kommer ll viss del a  
utföras av kommunens egen personal och med egna 
maskiner.

Upphandling Södertörn
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Namn Handläggare Status Beskrivning Organisation
Välfärdsteknik Upphandling Södertörn Underlag Målet är att handla upp olika former av digitalt stöd för 

äldreförvaltningens målgrupp för att ge denna ökat 
inflytande över sitt liv och självbestämmande. Målet är 
samtidigt att kunna utnyttja ÄF:s personalresurser på ett 
effektivt sätt.  Syftet med upphandlingen är att påbörja 
förvaltningens införande av välfärdsteknik i verksamheten. 

Haninge kommun

Växtmaterial Tommy Kullman Underlag 0 Upphandling Södertörn

Ärendehanteringssystem Upphandling Södertörn Underlag Ärendehanteringssystem för diarieföring. 
Tilläggsbeställningar till nuvarande system med publicering 
av handlingar till politiken m.m. behöver också tillgodoses. 
Lyfta in ny funktionalitet som digital ärendeberedning och 
fördelning av ärenden inom systemet. Systemet ska inte 
utesluta koppling till e-arkiv (möjlig option).

Haninge kommun
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