
 
 
 

 
Kontakta oss på upphandlingsenheten: 

Daniel Oredsson, 044-775 60 27, daniel.oredsson@ostragoinge.se 
Emma Löndahl, 044-775 60 82, emma.londahl@ostragoinge.se 

Sandra Lavesson, 044 – 775 60 23, sandra.lavesson@ostragoinge.se 
Jonna Sjölin Stone, 044 – 775 60 81, jonna.sjolinstone@ostragoinge.se  

Carola Radeklev Fröjd, 044 – 775 60 47, carola.radeklevfrojd@ostragoinge.se 
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Upphandlingsnytt   Nr. 1 - 2019 
Nyheter: 
Upphandlingsdialog 
Torsdagen den 28/3 kl. 07.30 inbjuder 
Upphandlingsenheten till upphandlings-
dialog på Gästis i Broby. 
 
Torsdagen den 11/4 kl. 07.30 inbjuder 
Upphandlingsenheten till upphandlings-
dialog i Osby (lokal meddelas i separat 
inbjudan). 
 
Innehåll:  
 Upphandlingsplan 2019 
 E-faktura 
 Övriga frågor 

 
Finns det önskemål om några särskilda 
ämnen eller frågor som vi ska ta upp får 
ni gärna skicka dessa per mejl till: 
upphandling@ostragoinge.se  
 
Anmälan för deltagande i Broby 28/3 
görs även till 
upphandling@ostragoinge.se senast 
25/3. 
 
Prenumeration på nyhetsbrevet 
Prenumerera på detta nyhetsbrev genom 
att meddela din e-postadress på någon 
av kommunernas hemsidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planerade upphandlingar 2019: 
Planerad annonsering vår/sommar 
Konferenstjänster VVS-varor 
Entreprenadmaskinstjänster Arbetskläder och skor 
Tekniska konsulttjänster Fotografitjänster 
Gas, gasblandningar och gasol Skogsförvaltning 
Hyra och tvättservice av mattor Digital betalningslösning 
Underhåll av offentlig belysning Städtjänster 
Besiktningstjänster Terminalglasögon 
Däck och däckservice Tyger och garner 
Symaskiner inkl. service Rivning av Stormhatten 
Verksamhetssystem VA och Avfall 
Bemanningstjänst Fysioterapeut 
Underhåll, service, reparationer och kontroll av tryckluftsflaskor 
Hantverkstjänster för bostadsanpassning 
Svetsutrustning och svetsmaterial 
 

Elektroniska fakturor 
Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i 
offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura 
(e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det 
innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste 
skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att 
alla offentliga organisationer måste kunna ta emot 
dem.  
 
Kommunerna tar emot elektroniska fakturor genom 
samarbetspartnern 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 om hur ni får 
tillgång till fakturaportalen. 
 
Förbättringsförslag och andra synpunkter på detta 
nyhetsbrev mottas gärna på: upphandling@ostragoinge.se. 
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