
 
 

 

 

 
Annonserade upphandlingar, 2019-02-25 
Koppling genom rökning och färgning av självfallsledningar (2019-03-13) 
Servrar, IT-avdelningen (2019-03-11) 
Luft och vattenspolning av dricksvattenledningar (2019-03-06) 
Strategisk samverkan – Nybyggnation (2019-03-20) 
Nya Vindslägenheter, Fridhemsgatan (2019-04-08) 
Miljökonsekvensbeskrivning (2019-03-07) 
Beställarstöd för nybyggnad av färjeläge (2019-03-05) 
Motorförsäkring (2019-03-14) 
Planarkitekter (2019-03-06) 
Ljuskällan – entreprenad (2019-03-05) 
Ombyggnad av kontor, Kv. Elektronen (2019-03-01) 
Styrd borrning/Rörtryckning med jordraket (2019-02-12) 
 

Planerade upphandlingar våren 2019  
Travershall – Ystad Industrifastigheter AB 
Bevakningstjänster – Ystad Hamn AB 
Reservkraft – Ystad Energi AB 
Plåt och el arbeten – Ystads kommun och bolagen 
Ritningsarkiv – Ystads kommun 
Koppling genom rökning och färgning självfallsledningar – Ystads kommun 
Kopiatorer – Ystads kommun 
Tryckeritjänster – Ystads kommun 
Inköp till hemtjänsten – Ystads kommun 
Mattransport, från tillagningskök till verksamheter – Ystads kommun 
Fordon – basutbud – Ystads kommun 
Skolskjuts – Ystads kommun 
Livsmedel, bryggerivaror – Ystads kommun 
Underhåll Beredskap av Elkraftsystem – Ystad Energi AB 
VA- omläggning ST Herrestad E2- Ystads kommun 
Ärendehanteringssystem- Ystads kommun 
El- projektering- Ystads kommun 
VVS- projektering- Ystads kommun 
Totalstation med GNSS- Ystads kommun 

Innovationsupphandling SYD - Ystads, Trelleborgs och Skurups kommuner 
- Rena och torra golv i förskolan (Nudging tjänst) 
- Interkommunal delningstjänst (Plattformslösning)  

 

 

 

  

 
Upphandling och inköp 
Ystads kommun med bolag ska 
tillgodose behovet av 
verksamheternas varor, tjänster och 
entreprenader med rätt kvalité till 
rätt pris.   
 
Kontakta en upphandlare  
Vill du veta mer om vårt spännande 
arbete så kommer vi gärna ut till dig 
och ditt företag för att berätta mer 
om hur vi jobbar med Ystads 
kommuns upphandlingar. En 
utökad dialog och närhet till 
näringslivet är en viktig del i 
utvecklingsarbetet. Ni som har 
frågor, funderingar, synpunkter, 
tips, idéer välkommen att boka ett 
möte med oss direkt. 
 
Upphandlingsavdelningen  
upphandling@ystad.se 
 
Mattias Johansson 
Upphandlingschef 
mattias.johansson@ystad.se 
0411-57 73 76 
 
Paula Larsson Jarl 
Upphandlingshandläggare 
paula.jarl@ystad.se 
0411-57 77 18 
 
Sara Mårtensson 
Upphandlare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
sara.martensson@ystad.se 
0411- 57 71 16 
 
Jeanette Svenmo  
Upphandlare 
Bolagen 
jeanette.svenmo@ystad.se 
0411-57 71 17 
 
Lotte Nilsson 
Företagslots 
Näringslivsavdelningen 
lotte.nilsson@ystad.se 
0411-57 80 00 
 
 
Upphandlingsskolan – 2 april  
Direkt i anslutning efter nästa 
näringslivsfrukost tisdag den 2 april 
är ni välkommen på 
informationsdialog med tips och 
råd hur ni deltar samt ökar 
chanserna att vinna offentliga 
upphandlingar. 

 

Mer information på Ystad.se 

- www.ystad.se/naringsliv/upphandlingar/ 
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