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Nyheter:

Planerade upphandlingar 2017-2018:

Upphandlingsdialog

Planerad annonsering vinter:

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

Tolk- och översättartjänster
Markanläggningsarbeten
Sport- och idrottsutrustning
Litteratur
Besiktningstjänster
Skadedjursbekämpning
Tjänstekoncession Tranan
Företagshälsovård
Underhåll av offentlig belysning
Fastighetstekniska arbeten (bygg, golv, ventilation, VS, kyla)
Tjänstekoncession Bowlinghallen i Knislinge
Högtryckspolning och slamsugning av avlopps- och
dagvattenledningar

Elektroniska fakturor

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.

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.
Förbättringsförslag och andra
synpunkter på detta nyhetsbrev mottas
gärna på: upphandling@ostragoinge.se.

I Östra Göinge kommun och Osby kommun arbetar vi
aktivt för att öka andelen elektroniska fakturor från
våra leverantörer. Genom att skicka elektroniska
fakturor får man ett effektivare flöde mellan parterna,
på så sätt att det ger en snabbare hantering av
fakturorna. Elektronisk fakturering ger även fördelar
genom att minska miljöpåverkan, en
kostnadsminskning för porto och papper, en viss
tidsbesparing samt att det minimerar risken för fel
avseende fakturorna.
Elektroniska fakturor skickas enligt standarden
Svefaktura, med undantag för de leverantörer som kan
erbjuda full EDI, och som kommunen väljer att ansluta
på detta sätt.
Har leverantören ingen egen lösning för att skicka
elektroniska fakturor till kommunen, så tillhandahåller
kommunen via Pagero en fakturaportal som lösning, i
vilken leverantören kan registrera sina fakturor. För
mer information kontakta: Emma Löndahl,
upphandlingsenheten, eller Lotta Olsson,
ekonomienheten Östra Göinge kommun, eller UllaCarin Nilsson, ekonomiavdelningen Osby kommun.
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