
Upphandlingschefen reflekterar

När jag anställdes april 2017 var
uppdraget tydlig - SU behövde få
ordning på sina inköp.
I den starkt decentraliserade
organisationen behövs en tydlig och lika
stark administrativ infrastruktur som
stödjer organisationen och den fanns
inte. För att genomföra denna
förändringsresa har jag med mina
medarbetare dels påbörjat införande av
E-handel ”på riktigt” samt upphandlat
ett stort antal ramavtalsområden där
det saknats ramavtal.
Vi har också utvecklat vårt interna
arbetssätt för att säkerställa effektiva
processer och kunskapsöverföring inom
gruppen.
Nästa steg i detta arbete är översyn av
inköp ”från ax till limpa” där hela
universitetet omfattas.
 
Det kommer att innebära att vissa
arbetssätt behöver förändras och
utvecklas. För att det ska bli långsiktigt
hållbart måste förändringarna göras
tillsammans  och lösningsfokuserat utan
att ge avkall på de regler och krav som
vi som myndighet har att följa.
Arbetet måste involvera
verksamheterna, verksamhetsstödet,
såväl det centrala som det lokala, samt
även våra leverantörer.
 
Jag ser framemot de förbättringar vi
kan åtstadkomma tillsammans.
 
/Susanne Ekman, Upphandlingschef
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INKÖPSBOKSLUT 2019

Inköp och upphandling i siffror
2019 har SU köpt varor och tjänster för ca 1 300 mnkr fördelat enligt nedanstående
(inköpen avser varor och tjänster, och omfattar ej löner och hyror, men inkluderar
investeringar i form av anläggningstillgångar)

SU:s 10 största leverantörer 2019

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=7899&e=[email]&r=[field1]&h=428D1B782BE8B0452F41D2B9365F721B


Inköps och upphandlingssektionen har genomfört 46 upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen till ett avtalsvärde om ca 337 mnkr och tecknat avtal med
64 leverantörer.

Det har administrerats 77 UD-beslut för direktupphandling till ett beräknat värde av
25, 3 mnkr

Det har genomförts 4 inköpskoordinatorutbildningar och 27 nya inköpskoordinatorer
har diplomerats. Vidare har det hållits 6 utbildningar i direktupphandlingsverktyget
samt 10 e-handelsutbildningar och 3 workshops inom e-handel.

Inköps- och upphandlingssektionen har under 2019 bestått av 7 upphandlare,
2 systemadministratörer e-handel, 1 inköpssupport, 1 inköpscontroller,
1 upphandlingsassistent och 1 upphandlingschef.

NYA RAMAVTAL

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

Avtal för julbord äntligen på plats  
Universitet har nu kunnat teckna avtal med Festmäklarna AB för avrop av tjänsten
julbordsförmedling.
Hit ska SU:s verksamheter vända sig för bokning av julbord. Avtalet träder i kraft 1
april och gäller i 2 år med förlängningsmöjlighet om ytterligare 2 år.
Fram till avtalsstart pågår arbete med att implementera avtalet i beställningsportalen.
Mer information om hur avropen ska gå till kommer framöver.
 
Bakgrund
Efter att universitetet genomfört en upphandling för julbordsförmedling under våren
2019 så överprövade en av de förlorande leverantörerna beslutet till
förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten dömde till SU:s fördel, men den förlorande
parten gick vidare till nästa instans, Kammarrätten, som inte meddelade
prövningstillstånd. Även detta var den förlorande parten missnöjd med och
överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I fredags meddelade HFD att de
upphävt det interimistiska beslutet att Stockholms universitet inte fick ingå avtal. I
och med upphävandet har SU nu tecknat avtal med vinnande anbudsgivare i
upphandlingen.

Ramavtal IT- produkter
Under hösten 2018 påbörjades upphandlingen av nytt ramavtal IT-produkter
(Klienter, kringutrustning och telefoner).
Befintliga avtal i dess utformning kostade SU ca 620 000 kr årligen i over-head för
extra systemstöd och avgifter och… vidare var avtalen inte synkroniserade vilket
medförde att de var administrativt tunga för SU.
 
En enkät skickades ut till SU:s institutioner för att utforska aktuellt behov av
IT-klienter och detta kom att utgöra en del i underlaget för utformningen av
upphandlingen.
 
En arbetsgrupp bestående av IT personal, E-handel tillsattes med strategisk
upphandlare som projektledare. Vidare tillsattes en styrgrupp bestående av
IT-chefen, Rektorsråd IT samt representation från respektive område och
upphandlingschef. Vidare har rättssekretariatet varit delaktiga i de legala aspekterna
av detta omfattande avtalsområde.
 
Avtalen ersätter befintliga avtal i den takt som anges nedan. Alla tre avtalen löper ut
samtidigt.

http://avtalskatalog.su.se/


E-handelsimplementation är klar för IT Klienter avtalet och pågår för övriga områden
för att vara klart till respektive avtalsstart.
Under hela avtalsperioden kommer vi ha avtalsuppföljningar med Leverantören. Detta
för att säkerställa att avtalet efterlevs och att SU erhåller den service som krävts i
avtalet.
 
Ansvarig upphandlare: Monika Gadhammar

Avtal återvinningstjänster
SU har tecknat nytt avtal för återvinningstjänster inklusive farligt avfall.
Veolia Recycling Solutions Sweden AB kommer fortsatt att sköta
återvinningstjänsterna för SU tillsammans med SEKA Miljöteknik AB som
underleverantör. Avtalsstart är 2020-03-02.

AVTALSINFORMATION

Ramavtal för Kemikalier, utensilier och skyddsutrustning. 
Vi har förstått att delar av informationen som funnits tillgänglig i Avtalskatalogen för
ramavtalet Kemikalier, utensilier och skyddsutrustning varit knapphändig. Vi har nu
justerat texten och försökt göra den mer överskådlig och informativ.

Ramavtal för livsmedel (Livsmedel konsumentförpackning)
Vi vill påminna om att samtliga livsmedelsinköp, catering undantaget, ska göras från
SU:s avtal med Mathem. Mer information finns i avtalskatalogen.

Ramavtal för Terminalglasögon
Under första halvåret 2019 har det köpts terminal/skärmglasögon för 124 309 kr

Ljuskällor
Det kommer just nu många frågor om ljuskällor av olika former och var man beställer
dessa. Anledningen till att det inte finns ljuskällor att beställa via E-handelsportalen
är att det i nuläget inte finns någon avtalad leverantör att beställa ifrån.
Kammarkollegiets ramavtalsupphandling avbröts under förra året och sedan dess har
området varit avtalslöst. Upphandlingen är åter på gång, men Kammarkollegiet har
ännu inte utkommit med en tidpunkt för när nytt avtal kan vara på plats. 

Beställa papper och kuvert med SU-logga
I och med att SU-butikens webbshop upphört så har frågor om var och hur man
beställer papper i olika former inkommit från verksamheten. Det finns flera sätt att gå
till väga.
 
Papper till Printomat beställs via Serviceportalen av behörig beställare.
Annat kopieringspapper (ej Printomat)  beställs via gods@su.se 
Vänligen uppge följande info: 

Vart beställningen ska levereras (institution samt rumsnummer eller annan
beskrivning) 
Vad för sorts papper det ska vara – Format (A3/A4), hålat/ohålat, vanlig/quick
pack
Hur många förpackningar

Önskas papper av en annan kvalitet än vad som erbjuds via Godsavdelningen
hänvisar vi till det statliga ramavtalet avseende kontorspapper som finns tillgänglig
på avropa.se.
 
För beställning av kuvert med SU-logga hänvisar vi  till ramavtalet för
Tryckeritjänster, delområde 5. 
Kontakta visuellidentitet@su.se för hjälp med beställning via produktionsverktyget.

NYA UPPHANDLINGAR RAMAVTAL

mailto:monika.gadhammar@su.se
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/1299490?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
https://serviceportalen.su.se/sv-se/category/625264
mailto:gods@su.se
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/kontor-och-inredning/forbrukningsvaror/kontorspapper/?value=86451
https://contracts.tendsign.com/Contract/Details/872680?eId=8%2b1CutV7ZFXsCQ3EN7KVKgA%3d
mailto:visuellidentitet@su.se


E-HANDEL   
Aktuell information om E-handel
 
 
 

IT-produkter
 
(Extern webshop via Atea)

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Nätverksprodukter

(Extern webshop via Wisum)

Telefoner
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Server och lagring 

Kontor och lokaler

Kontorsmaterial
Hygien- och städprodukter
Husgeråd
Blommor buketter
Blomsterdekoration (Fritext)
Vitvaror och hushållsmaskiner

Lab

Lab kyl och frys

Mat och dryck

Fruktkorgsabonnemang
(Inköpsuppdrag) 

Övrigt

Litteratur (Extern webshop)
Glasögon
Skyltar (Fritext)
Konstfotograf

IT upphandling: Licenspartner
SU upphandlar en (1) Leverantör/Licenspartner med ett brett utbud av programvaror
med tillhörande tjänster som kan agera som en proaktiv och strategisk partner.
Samtliga licensformer och tillhandahållandemetoder ingår. Avtalsperiod är 2 år +
möjlig förlängning om 1 + 1 år.
Avtalsstart: 2020-05-01. E-handelsimplementation inom 6 månader från Avtalsstart.
Option på Konsulttjänster inom SAM (Software Asset Management) och idag ej
ingående programvaror där SU har andra Avtal.
Arbetsgrupp består av IT licensansvariga, jurist och e-handelsgruppen. Leds av
ansvarig upphandlare.
 
Avtalsägare: IT-avdelningen
Ansvarig upphandlare: Monika Gadhammar

E-HANDEL

Adlibris
Adlibris har uppgraderat sin Externa webshop till en modernare lösning som fungerar
som övriga leverantörer som är anslutna via Extern webshop i E-handelsportalen. 

IKEA
I och med att fler produkter ingår i det nya avtalet med Ikea så har vi läst in fler
produkter av typen husgeråd och hemdekoration i e-handelsportalen. Även armaturer
som ingår på Kammarkollegiets avtal för möbler finns nu att e-handla.
 

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Grundutbildning i e-handelsportalen
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Grundutbildning i e-handelsportalen
E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge
deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen
om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på
Stockholms universitet.

mailto:monika.gadhammar@su.se
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/kompetensutveckling/ekonomi
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.463718
https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomikalendern/grundutbildning-i-e-handelsportalen-1.463718
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Grundutbildning i e-handelsportalen
E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge
deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen
om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på
Stockholms universitet.

Utbildning till certifierad inköpskoordinator
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Utbildning till certifierad inköpskoordinator – IK1
Grundutbildning för dig som vill bli certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet. 

Utbildning i Visma direktupphandling
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Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.
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Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

 

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

 

Nyhetsbrev från Inköps- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen. 
Inköpsnytt ges ut 4 gånger per termin och skickas till Stockholms universitets
inköpskoordinatorer samt administativa chefer och prefekter. 
Alla publicerade nummer av nyhetsbrevet finns här
 
Ansvarig utgivare: Susanne Ekman
Redaktör: Camilla Holm
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