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Lisa Stanley (upphandlare), 044 – 775 63 03, lisa.stanley@ostragoinge.se  
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Upphandlingsnytt   Nr. 1 - 2020 
Nyheter: 
Inköpscentralen växer 
Under våren och sommaren utökas 
inköpscentralen med Hörby kommun, 
Höörs kommun, Bromölla kommun 
samt deras bolag.  
 
I samband med detta förstärker vi 
organisationen med två upphandlare, en 
hållbarhetsspecialist och en 
inköpscontroller. De nya medarbetarna 
börjar i augusti.  
 
 
Upphandlingsdialog 
I september kommer det inför 
upphandlingen Fastighetstekniska 
arbeten att hållas en dialog med 
intresserade leverantörer. Inbjudan till 
detta möte kommer efter sommaren. Vi 
presenterar då upphandlingens 
omfattning och tänkta utformning. I 
samband med detta önskar vi få 
leverantörernas synpunkter. Finns det 
frågor inför denna dialog får ni gärna 
skicka dessa per mejl.  
 
 
Prenumeration på nyhetsbrevet 
Prenumerera på detta nyhetsbrev genom 
att meddela din e-postadress på någon 
av kommunernas hemsidor.  
 
 
 

Planerade upphandlingar 2020: 
Planerad annonsering höst/vinter 
Profilprodukter Parkeringsövervakning 
Rivning av villa (Osby) Larm- och bevakningstjänster 
IT-stöd för rekrytering Fotografitjänster 
Nytt kommunhus i Broby Säsongsväxter 
Flaggor med tillbehör Rekryteringstjänster 
Fordon (Osby) Friskvårdsportal (Osby) 
Däck och däcktjänster Företagshälsovård (ÖG) 
TV-inspektion VA-ledningar Hisservice 
Gräsklippare Konferenstjänster 
Juridiska tjänster Filter till luftbehandlingssystem 
Nybyggnation av lägenheter i Osby 
Tekniska konsulttjänster inom bygg och anläggning 2020-2 
Bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 
Fastighetstekniska arbeten (ÖG och Osby) 
Elektronisk körjournal/Fleet management 
Släntklippning, busk- och högröjning 
Dokument- och ärendehanteringssystem 
Trygghetslarm särskilt boende (Osby) 
Svetsutrustning och svetsmaterial 
Nybyggnation av lokalgata (Hörby) 
Vinterväghållning (ÖG) 
 
Listan är inte fullständig. Viss reservation görs för 
ändringar i prioriteringar och nya behov som kan 
uppkomma. För bästa bevakning hänvisas till 
kommunernas och bolagens respektive annonsplats på 
Kommers Annons 
(https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeLi
st.aspx). Skapa ett konto och prenumerera på annonser.   
 
 
Förbättringsförslag och andra synpunkter på detta 
nyhetsbrev mottas gärna på: upphandling@ostragoinge.se. 
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