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Inköpsnytt februari 2021
 

Upphandlingschefen reflekterar
Första inköpsnytt för året och som tidigare år så presenterar
vi ett inköpsbokslut så här i mitten av februari.
Vad kan vi säga om årets bokslut – Fördelningen ser i stort
sett ut som föregående år med en viss skiftning mellan köp
från ramavtal till köp från annan offentlig verksamhet.
Avseende vår tio-i-topp leverantörer så syns det tydligt att
vårt resande minskat. Resekontot har flyttat från första plats
ner till femteplats och resultatet, en minskning med 80%.
VWR är ny på listan för 2020 och i övrigt är det samma
avtalsområden som dominerar IT, lokalvård, säkerhet och
serviceavtal för utrustning.
E-handel har fått ett stort uppsving under 2020 och vi har ökat andelen beställningar
i E-handel med närapå det dubbla jämfört med föregående år. 
Jag ser fram emot ett 2021 som ett år med nya möjligheter och jag vet att
tillsammans så kommer vi att fortsätta förbättra inköps- och
upphandlingsverksamheten vid SU.
 
/Susanne

INKÖPSBOKSLUT 2020

Inköp och upphandling i siffror
2020 köpte SU varor och tjänster för ca 1 300 mnkr fördelat enligt nedanstående
(inköpen avser varor och tjänster och omfattar inte löner och hyror men inkluderar
investeringar i form av anläggningstillgångar).

Procentuell fördelning

SU:s 10 största leverantörer 2020

Inköps- och upphandlingssektionen har genomfört 35 upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen till ett avtalsvärde om 240 mnkr och tecknat avtal med 70
leverantörer. Det har ställts miljökrav vid 31 av de genomförda upphandlingarna.

Det har administrerats 73 delegationsbeslut avseende direktupphandling till ett
beräknat avtalsvärde om 25,6 mnkr

Det har under året genomförts 4 Inköpskoordinator utbildningar (IK1 och IK2) och 17
nya inköpskoordinatorer har diplomerats. Vidare har det hållits 4 utbildningar i
direktupphandlingsverktyget samt 9 öppna e-handelsutbildningar och 10
institutionsutbildningar i e-handel där totalt 400 medarbetare deltagit.

Inköps och upphandlingssektionen har under 2020 bestått av 14 medarbetare
fördelade på 8 upphandlartjänster en upphandlingsjuristtjänst två
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systemadministratörer e-handel, en inköpssupport, en inköpscontroller en
upphandlinsassistent och upphandlingschef.

Ca 50 avtal anslutna e-handelsportalen i slutet av 2020
Totalt 6317 e-order lades 2020, i genomsnitt 800 e-order per månad.
Ca 200 aktiva e-handlare lägger beställning i systemet
År 2020 avslutades med att ungefär 20 % av leverantörsfakturorna matchades
mot e-order

NÄTVERKSTRÄFF

Digital Inköpskoordinatorträff

Inbjudan till vårens digitala Inköpskoordinatorträff som sker
den 18 mars skickas ut i slutet på denna vecka till certifierade
inköpskoordinatorer. Glöm inte att anmäla dig! 

NYA RAMAVTAL

Nya ramavtal för Innovationsstöd (fd Patentbyråer)

Nuvarande ramavtal för Patentbyråer kommer under våren att ersättas med ramavtal
för Innovationsstöd. Upphandlingen (dnr SU FV-0476-21) är annonserad och sista
dag för anbud är den 12 mars.

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION

Nya mallar för direktupphandling och tilldelningsbeslut



Mallarna för direktupphandling och
tilldelningsbeslut har uppdaterats.
De nya mallarna ’DU-mall
Upphandlingsdokument’, ’DU-mall
Avtalsvillkor’, ’Stockholms universitets
Allmänna villkor’ samt ’Mall
Personuppgiftsbiträdesavtal’ ersätter
tidigare mallar för offertförfrågan och
avtalsvillkor, och ’Mall 9
Tilldelningsbeslut’ ersätter tidigare
beslutsmall.
Mallarna innefattar Instruktion för hur
de ska fyllas i, och det finns också en ny
lathund ’Att genomföra
direktupphandling’ som stöd i
processen.
Mallarna i Visma direktupphandling har
uppdaterats på motsvarande sätt.
De nya mallarna finns just nu endast på
svenska. Motsvarande uppdatering av
de engelska mallarna kommer att ske
inom kort.

Mer information om de nya mallarna
kommer att lämnas vid
Inköpskoordinatorsträffen den 18 mars

Cateringtjänster

Vi inleder nu en förstudie avseende
cateringtjänster då det är
återkommande behov. Avsikten är att
ha ett första referensgruppsmöte i
närtid. Anmäl gärna ert intresse till
Jörgen Keckman Eriksson eller
vidarebefordra informationen till
berörda i er verksamhet.

IT-konsulter

Vi inleder nu en förstudie avseende
IT-konsulter, främst med sikte på lokalt
IT-stöd, då det är återkommande
behov. Avsikten är att ha ett första
referensgruppsmöte i närtid.
Anmäl gärna ert intresse till
Jörgen Keckman Eriksson eller
vidarebefordra informationen till
berörda i er verksamhet. 

Upphandlingssystem

Vi har inlett upphandlingsarbetet arbete
avseende upphandlingssystem,
inklusive dedikerad modul/funktion för
direktupphandling.
Hör gärna av dig med synpunkter på
nuvarande system, önskemål inför det
nya systemet eller annan återkoppling
till Jörgen Keckman Eriksson. 

Kursadministrativt system

Vi har inlett en kartläggning och
förstudie avseende kursadministrativt
system (ex. kompetensutveckling, inte
för studenter) då det är återkommande
behov.
Om din verksamhet använder ett
liknande system, eller har behov av ett
sådant, vänligen kontakta
Jörgen Keckman Eriksson. 

NYA UPPHANDLINGAR

 

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

 

Aktuell information om E-handel
 

Standardutrustning för lab

Produkterna nedan från fyra leverantörer är hittills anslutna till e-handel och
beställningsbara i MP.
Implementeringsarbete med övriga produkter pågår.

Survey meters, Temperature meters and probes, Cell desity meters (fixed
wavelenght), Ultrasonic baths
Homogenizers, Heating blocks, Probe sonicators
Spectrophotometers
Fluorescence microscopes
Static incubator

Extern webbshop i MP 
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IT-produkter

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Nätverksprodukter
Telefoner
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Server och lagring
Programvarulicenser 

Kontor och lokaler

Kontorsmaterial
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment 
Blommor buketter
Blomsterdekoration
Vitvaror och hushållsmaskiner

Mat och dryck

Fruktkorgsabonnemang

Lab

Lab kyl och frys
Molekylärbiologiska produkter
Antikroppar, Kemikalier, utensiller
samt skyddsutrustning
Elektroniska instrument och
tillbehör
Elektroniska komponenter och
tillbehör
ISS-kit  

Tjänster

Marknadundersökning
Konstfotograf
Konsttransport
Pipettservice 

Övrigt

Litteratur
Glasögon
Skyltar 
Profilprodukter

Välj rätt kategori i kassan för IT-produkter: Viktigt att ändra produktkategori i
MP när du hämtat produkterna från extern webbshop för att få rätt kontering.
Systemfel: Det går inte att blanda artiklar från olika externa webbshops i en
och samma beställning just nu. Felsökning pågår.
Vänligen skapa en beställning per extern webbshop. Rättning av detta fel är
planerat den 17 mars enligt systemleverantören CGI.

 

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Utbildning till certifierad inköpskoordinator
 

25
 

MAR
 

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

 

20
 

MAJ
 

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

Utbildning i Visma direktupphandling
 

15
 

APR
 

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

 

1
 

JUN
 

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

Grundutbildning i e-handelsportalen
 

14
 

APR
 

Online Workshop: E-commerce at SU (ENG)
Basic course of e-commerce for you purchase goods and services at
Stockholm University. 

 

2
 

JUN
 

Online Workshop: E-handel på SU (SVE)
Grundutbildning för dig som e-handlar varor och tjänster vid
Stockholms universitet.
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Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen
 

Under rådande pandemi fortlöper arbetet utan större förändringar inom
Inköps- och upphandlingssektionen. Precis som vanligt går det utmärkt att kontakta
oss via Serviceportalen om du har frågor eller ärenden rörande upphandling, avtal
eller e-handel.

 

 

Purchase news February 2021

PURCHASING FINAL ACCOUNTS 2020

Purchasing and procurement in figures
In 2020 SU purchased goods and services for approximately 1 300 million distributed
as follows (the purchases refer to goods and services and do not include salaries and
rents but include investments in the form of fixed assets).

Percentage distribution

The Purchasing and Procurement Section has carried out 35 procurements above the
direct procurement threshold to a contract value of 240 million SEK and signed
contracts with 70 suppliers. Environmental requirements have been set for 31 of the
procurements carried out.
73 delegation decisions have been administered regarding direct procurement to an
estimated contract value of 25.6 million SEK.

SU's 10 largest suppliers by 2020 

https://serviceportalen.su.se/
https://serviceportalen.su.se/


Catering

We are initiating a pilot study regarding
catering, since it represents a recurring
need. We intend to hold a first meeting
for a reference group in the near future.
If you are interested, please contact
Jörgen Keckman Eriksson or forward
this information to whom it may
concern in your organization.

IT-Consultants

We are initiating a pilot study regarding
IT-consultants, with a primary focus on
local IT-support, since it represents a
recurring need. We intend to hold a first
meeting for a reference group in the
near future. 
If you are interested, please contact
Jörgen Keckman Eriksson or forward
this information to whom it may
concern in your organization.

Public procurement system

We have initiated the procurement
process regarding a public procurement
system, including a dedicated
module/function for direct procurement.
Please contact Jörgen Keckman Eriksson
with opinions on the current system,
ideas about the new system or other
feedback.

Class management system

We have initiated a mapping and pilot
study regarding a class management
system (i.e. for skills development and
similar, not for students) since it
represents a recurring need. 
If your organization is using a system
like this, or has the need of one, please
contact Jörgen Keckman Eriksson.

Approximately 50 agreements were connected to the e-commerce portal at the
end of 2020
6317 e-orders were placed in 2020, about 800 e-orders a month
Approximately 200 active purchasers placed orders in the system
Approximately 20% of invoices were matched against e-orders today compared
with 3% in 2019

NEW CONTRACTS

New framework agreements “Innovationsstöd” "Patentbyråer"

The current framework agreements ”Patentbyråer” will be replaced during the spring
with framework agreements “Innovationsstöd”.  The procurement (dnr SU
FV-0476-21) has been made public and last day for tender is 12th of March.

NEW PROCUREMENTS

Information about framework agreements can be found in the contract catalogue
 

NEWS & GENERAL INFORMATION

New templates for direct procurement and award decisions

The templates for direct procurement and award decisions have been updated. The
new templates ‘DU-mall Upphandlingsdokument’, ‘DU-mall Avtalsvillkor’, ‘Stockholms
universitets Allmänna villkor’ and ‘Mall Personuppgiftsbiträdesavtal’ replace previous
templates for quotation requests and contract terms, and ‘Mall 9 Tilldelningsbeslut’
replaces previous decision template.
The templates include instructions on how to fill them in, and there is also a new
guide ’Att genomföra direktupphandling’ to support the process.
The templates in Visma direct procurement have been updated in a corresponding
way.
The new templates are currently only available in Swedish. The corresponding update
of the English templates will take place shortly.
More information about the new templates will be provided at the Purchasing
Coordinator meeting on March 18.

E-COMMERCE
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IT products

IT clients and product-related
accessories and services
Network products
Phones
Peripherals and consumables
Server and storage
Software licenses

Offices and premises

Office supplies
Hygiene and cleaning products
Housewares and home
decorations
Hardware store assortment
Flowers bouquets
Flower decoration
Appliances and household
appliances

Food and drinks

Fruit basket subscription

Lab

Lab fridge and freezer
Molecular biological products
Antibodies, Chemicals, utensils
and protective equipment
Electronic instruments and
accessories
Electronic components and
accessories
ISS kit

Services

Market research
Art photographer
Art transport
Pipette service

Other

Literature
Glasses
Signs
Profile products

Current information about E-commerce

Standard equipment for lab

The products below from the four suppliers are so far connected to e-commerce and
available in the Market place. Implementation with other products is ongoing.

Survey meters, Temperature meters and probes, Cell desity meters (fixed
wavelenght), Ultrasonic baths
Homogenizers, Heating blocks, Probe sonicators
Spectrophotometers
Fluorescence microscopes
Static incubator 

External web shop in MP

Select the correct category at checkout for IT products: Important to change
the product category in MP when you get the products from external web
shops for the correct coding
System error: It is not possible to mix articles from different external web
shops in the same order. Troubleshooting in progress and in the meantime it is
important to create one order per web shop. Correction of this error is planned
17/3 according to the system supplier CGI

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE

UPCOMING WORKSHOP

 

14
 

APR
 

Online Workshop: E-commerce at SU (ENG)
Basic course of e-commerce for you purchase goods and services at
Stockholm University. 

 

To contact the Purchasing and Procurement Section, always use the Service Portal
 

During the current pandemic, the work continues without major changes within
Purchasing and Procurement Section. As usual, you can contact us via the Service
Portal if you have questions or matters concerning procurement, agreements or
e-commerce.
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Nyhetsbrev från Inköps- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen. 
Inköpsnytt ges ut 4 gånger per termin och skickas till Stockholms universitets
inköpskoordinatorer samt administrativa chefer och prefekter. 
Alla publicerade nummer av nyhetsbrevet finns här
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Redaktör: Camilla Holm
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