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Upphandlingsnytt   Nr. 01 - 2018 
Nyheter: 
Upphandlingsdialog 
Upphandlingsenheten är ständigt 
intresserad av att föra dialog med 
leverantörer och tar gärna emot 
synpunkter på hur vi kan förbättra vår 
verksamhet. Vi har som mål att utforma 
upphandlingar och tydliga 
upphandlingsdokument som gör det 
attraktivt och enkelt att lämna anbud. 
Mejla gärna till 
upphandling@ostragoinge.se  
 
E-faktura 
Kommunerna kan ta emot e-fakturor i 
stället för pappersfakturor. 
Samarbetspartner är Pagero, 
www.pagero.se, som nås på 
info@pagero.com och 031 – 730 88 00. 
  
Kommunerna tillhandahåller en 
fakturaportal som leverantörer kan 
nyttja för att skicka elektroniska 
fakturor till kommunerna. Kontakta 
Emma Löndahl på upphandlingsenheten 
för mer information. 
 
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 hemsidor.  
 

Planerade upphandlingar 2018: 
Planerad annonsering vår/sommar 
Sport- och idrottsutrustning Markanläggningsarbeten 
Besiktningstjänster Företagshälsovård 
Tjänstekoncession Tranan Tekniska konsulttjänster VA 
Renovering av tryckledningar Tryckeritjänster 
Vatten- och livsmedelsanalyser Vinter/sommarsalt 
Behandling av brännbart avfall Travers 
Underhåll av offentlig belysning Verksamhetssystem VA 
Lastmaskin Gräsklippare 
Konferenstjänster Fotografitjänster 
Service på lokalvårdsmaskiner Höjdfordon Räddningstjänst 
Renovering av självfallsledningar 
Tekniska konsulttjänster (brand, storkök) 
Tjänstekoncession Bowlinghallen i Knislinge 
Högtryckspolning och slamsugning av avlopps- och 
dagvattenledningar 
Schaktfri ledningsdragning med hammarborrning 
Schaktfri ledningsdragning med styrd borrning 
Svetsutrustning och svetsmaterial 
Säsongsväxter, övrigt planteringsmaterial 
 

Annonserade upphandlingar 
Upphandlingar annonseras på Kommers Annons, 
https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeLi
st.aspx. Genom att skaffa ett konto på Kommers 
Annons kan man till viss del välja vilka upphandlingar 
man är intresserade av att få information om. Under sitt 
användarkonto väljer man Bevaka nya upphandlingar. 
I denna flik kan val göras avseende CPV-koder (EU:s 
kategorisering), UNSPSC-koder (FN:s kategorisering) 
och NUTS-koder (avgränsning avseende geografiskt 
område). Det går inte att välja att man enbart är 
intresserad av ex. Östra Göinge kommuns 
upphandlingar, utan det närmaste man kommer är att 
välja Skåne län.   
 
Förbättringsförslag och andra synpunkter på detta 
nyhetsbrev mottas gärna på: upphandling@ostragoinge.se. 
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