
Laholms kommun övergår till e-fakturor 
För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och 

säkrare vill kommunen ta emot elektroniska fakturor. Vi hoppas att ni hjälper 

oss med detta och själva vill dra nytta av e-fakturans fördel.  

Från den 1 April 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska fak-

tureras med e-faktura. 

E-faktura är inte detsamma som faktura som skickas som mejl eller PDF. 

Vid kommande upphandlingar kommer Laholms kommun ha som krav att ni som leverantör ska 

kunna skicka e-fakturor till oss. 

Laholms kommun har tecknat samarbetsavtal med Pagero AB som hanterar transporten av e-

fakturor till oss. Det finns ett antal olika leverantörer av e-fakturalösningar så man kan givetvis välja 

vilken man vill. Leverantörer som inte kan skicka e-fakturor från sina egna system kan kostnadsfritt 

registrera sina fakturor i ett webbformulär och på så sätt skicka fakturan elektroniskt.  

Pagero erbjuder företag som vill börja använda denna tjänst på www.pagero.se/registrering, ange 

projektkod FreePortal_Laholm. Efter registrering får ni ett mail med era inloggningsuppgifter. 

Ta gärna kontakt med Pagero för att ta reda på hur ni kan skicka e-fakturor till kommunen. 

Pagero Contact Center tel 031-730 88 30.  

Ni kan också vända er direkt till Laholms kommun, 

ekonomienheten.  

Kontaktperson: Tommy Karlsson, tel 0430-152 64, e-post  

tommy.karlsson@laholm.se 

Är ni redan kund till Pagero, kan ni lägga till oss i ert kundregis-

ter i Pagero Online. Om ni redan har en annan operatör än Pag-

ero för att skicka e-faktura vänliga kontakta er operatör för att 

beställa koppling. Om ni redan skickar e-faktura till oss så tackar 

vi för det och ni behöver inte bry er om detta utskick. 

Vi hoppas att ni liksom vi ser stora fördelar i elektronisk        

fakturering. 

Fördelar med att skicka 
e-faktura 
 
• Billigare att skicka än van-
liga pappersfakturor  

• Kräver mindre manuell 
hantering  

• Skonsammare för miljön • 

• Ökad spårbarhet  

• Eventuella fel på fakturor 
upptäcks direkt  
 
OBSERVERA att en PDF-
faktura via e-post inte är e-
faktura 
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