
 

 

 

 
Annonserade upphandlingar, 2019-10-14 

 

Livsmedel – djupfryst (2019-11-22) – Ystads kommun 

Personlyftar och lyftselar (2019-11-11) – Ystads kommun via Kommunförbundet  

Entreprenad Vindspelet i Svarte (2019-11-01) Ystads kommun 

Fastighetsmäklare (2019-11-07) – Ystads kommun 

Ekosystemtjänster i översiktsplanen (2019-10-17) – Ystads kommun 

Tvättjänster till brukare och personal inom hemtjänsten (2019-10-21) 

Olycksfallsförsäkring och tjänsteförsäkring (2019-10-14) – Ystads kommun 

 
Se Tendsign för alla annonserade upphandlingar. 

 

Planerade upphandlingar 2019  
 

Kopiatorer – Ystads kommun 

Tryckeritjänster – Ystads kommun 

Utskrifttjänster – Ystads kommun och bolagen 

Mattransport, från tillagningskök till verksamheter – Ystads kommun 

Fordon, basutbud – Ystads kommun 

El- projektering - Ystads kommun 

VVS- projektering - Ystads kommun 

Bostadsanpassning – Ystads kommun 

Sopmaskin – Ystad Hamn Logistik AB 

Konsultstöd utredare – Ystads kommun 

Rättsdatabas – Ystads kommun och bolagen 

Terminaltraktorer för RoRo-Hantering – Ystad Hamn Logistik AB 

Spolplatta – Ystad Hamn Logistik AB 

Forskningskonsult – Ystads kommun 

Arbetskläder och skor – Ystads kommun 

Drift och underhåll av naturvårdsområden – Ystads kommun 

Innovationsupphandling SYD  

Ystads, Trelleborgs och Skurups kommuner 

 

Smarta digitala lösningar – upphandling pågår steg 1 

 

 

               

 

 

 

 
Offentliga 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 
 
Ellinor Turesson 
Upphandlingsassistent 
ellinor.turesson@ystad.se 
0411-57 70 84 
 
Lotte Nilsson 
Företagslots 
Näringslivsavdelningen 
lotte.nilsson@ystad.se 
0411-57 80 00 

Inköpsdagen - 15 oktober 

Ystads kommun vill öka dialogen mellan 

våra beställare och avtalsleverantörer och 

bjuder därför in er för en inköpsmässa med 

syfte att öka inköpen från våra 

avtalsleverantörer. Inköpsmässan är 

kostnadsfri och utställarna erbjuder 

tester/smakprover så att alla våra besökare 

kan få smaka, klämma, känna, tävla eller 

testa våra avtalsprodukter.  
När: 15 oktober, 09.00–14.00  

Var: Ystads Arena, Fridhemsgatan 27 

 

Mer information på Ystad.se- 

www.ystad.se/naringsliv/upphandlingar/ 
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