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Planerade upphandlingar för ramavtal 
Här kan du se de upphandlingar för ramavtal som Göteborgs Stads förvaltning för inköp 

och upphandling planerar att publicera de kommande 12 månaderna. Observera att detta 

är en preliminär lista som kan komma att förändras. Både tid, namn, innehåll och upplägg 

i upphandlingarna kan förändras.  

När en upphandling är planerad att publiceras, kan du hålla utkik efter annonser på 

upphandlingar.nu. Det finns flera bevakningstjänster om du vill följa aktuella, 

annonserade upphandlingar. 

November 2022 
• Livsmedel - färsk fisk 

• Resebyråtjänster 

• Skyddat boende 

• Livsmedel - frukt, grönt, rotfrukter och potatis 

• Sjukvårdsmateriel 

• Skyltar - arbetsmiljöskyltar och dekaler 

• Tekniska konsulter, akustik/buller 

• Yttre VA, vattenrelaterad modellering 

• Rekryteringskonsulter 

December 2022 

• Datacenter, Göteborgs Stad 

• Motordrivna småmaskiner 

• Klottersanering område spår 

• Kommunikationstjänster 

• Lås med mera, varor och tjänster 

Januari 2023 

• Flytt-, transport- och magasineringstjänster 

• Säkerhetstjänster (tidigare bevaknings- och larmcentralstjänster) 

• Bygg- och trävaror inklusive slöjdvirke 

• Förtroendetandläkare 

• Musikinstrument och tillbehör 
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Februari 2023  
• Transport av avlidna 

• Digital medie- och omvärldsbevakning 

• Upphandlingskonsulter 

• Korttidsplatser för äldre 

• Minnesgåva (gratifikationer) 

• Växter i parti, perenner 

• Möbler och inredning 

Mars 2023 
• Kemtekniska produkter, papper- och plastprodukter samt städprodukter 

• Tvättjänster 

• Storköksutrustning - reparationer och service med mera 

• Storköksutrustning - utrustning 

• Symaskiner 

April 2023 
• Digitala lås, ordinärt boende 

• Tvätt av privata textilier för biståndstagare 

Maj 2023 

• Drivmedel från pump 

• Livsmedel, fruktkorgar (reserverad upphandling) 

• Produkter för källsortering 

• Solavskärmningsprodukter och relaterade tjänster 

• Kopierings- och scanningtjänster 

• Utställningsmaterial 

Juni 2023 
• Eldningsolja och drivmedel till depå 

• Entrémattor 

• Bergkrossprodukter 

• Data hårdvara (AV-produkter och IOs enheter) 

• Återbruk av möbler inom kontor och offentliga miljöer 

• Telefoni och telematiktjänster 
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Augusti 2023 
• Cirkulationstvätt och hyra av textilier för vård 

• Handledning i yrkesutövningen 

• Säkerhetstekniska system 

• Konsulttjänster för chefs- och medarbetarutveckling 

September 2023 

• Multifunktionella kopiatorer (copyprinters) 

• Städmaskiner 

Oktober 2023 
• Inhyrning av personal - skolläkare 

November 2023 
• Litteratur och media 

• Färger, lacker, lim och tapeter inklusive tillbehör 


