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Upphandlingsnytt   Nr. 01 - 2017 
Nyheter: 
 
Upphandlingsdialoger i vår 
Onsdagen den 3/5 inbjuds företagare att 
delta i upphandlingsdialog i Broby kl. 
18:00-20:00. Mötet hålls i 
Kommunhusets Cafeteria. Anmälan 
senast den 27/4 till: 
upphandling@ostragoinge.se  
 
E-faktura 
Kommunerna kan ta emot e-fakturor i 
stället för pappersfakturor. Fördelarna 
för både kommunerna och 
leverantörerna är bl.a. lägre kostnader, 
färre fel och betalningar i tid. 
Samarbetspartner är Pagero, 
www.pagero.se, som nås på 
info@pagero.com och 031 – 730 88 00.  
 
Fakturering 
Vid fakturering är det viktigt att 
fakturan ställs ut korrekt. Mottagare är 
Östra Göinge kommun eller Osby 
kommun. Det måste anges ett fyrsiffrigt 
referensnummer på fakturan. 
 
Prenumeration på nyhetsbrevet 
Prenumerera på detta nyhetsbrev genom 
att meddela din e-postadress på någon 
av kommunernas hemsida.  
 
Förbättringsförslag och andra 
synpunkter på detta nyhetsbrev mottas 
gärna på: upphandling@ostragoinge.se. 
 
 
 
 
 

Planerade upphandlingar 2017: 
 
Planerad annonsering vår/sommar: 
Rekryteringstjänster Mattransporter 
Hyra av textilier inkl. tvättservice Tolk- och översättartjänster 
Vinterväghållning Sport- och idrottsutrustning 
Förskola i Knislinge Städning av jourlägenheter 
Besiktningstjänster Lokalvårdsmaskiner 
Skadedjursbekämpning Jubileumsgåvor 
Service på lokalvårdsmaskiner Extern byggprojektledare 
Service på storköksutrustning  
Omhändertagande av riskavfall  
Utbildningar inom Lärande för integration 
Arbetskläder och skor – teknik m.m. 
Filter till ventilationsanläggningar 
 
Planerad annonsering höst: 
Kompostpåsar Skolskjuts 
Underhåll av offentlig belysning Köks- och serveringsutrustning 
Markanläggningsarbeten Förtagshälsovård 
Strategisk partnering avseende byggentreprenader   
Fastighetstekniska arbeten (bygg, golv, vent, kyla, VS) 
 
 

Nytt kommunhus i Osby 
Med anledning av ombyggnationen av kommunhuset i 
Osby kommer det att göras en rad olika upphandlingar 
under året med anledning av detta:  
 
Flyttjänster Skyltar till kommunhuset 
Växter och växtskötsel till nya kommunhuset 
Specialsnickerier till kontaktcenter 
 
Listan över de planerade upphandlingarna är preliminär 
och kan komma att ändras, genom att upphandlingar 
tillkommer eller faller bort. Uppdatering av planerade 
upphandlingar sker i varje kommande nummer. 
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