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NYTT RAMAVTAL FÖR REDAKTIONELLA SKRIBENT- OCH
REDAKTÖRSTJÄNSTER
Stockholms universitet har tecknat ett nytt avtal för redaktionella skribent- och
redaktörstjänster (svenska och engelska). Avtalet är rangordnat och kommer snart
att publiceras i Avtalskatalogen.

NYTT RAMAVTAL FÖR LIVS- OCH KARRIÄRPLANERINGSTJÄNSTER
Inköpssektionen har tillsammans med Personalavdelningen upphandlat ramavtal för
livs- och karriärplaneringstjänster i syfte att erbjuda anställda dessa tjänster för att
underlätta omställning och rörlighet inom och utom universitetet. Information om
avtalet finns i Avtalskatalogen. Ansvarig upphandlare är Camilla Holm.

INKÖPSKOORDINATORUTBILDNING HÖSTEN 2017
I höst kommer vi att ha två tillfällen på Wenner-Gren Center: den 21 september och
den 15 november.
Mer information kommer att komma på webben och i Inköpsnytt.

BIRGITTA ”BIGGAN” LÖFGREN SLUTAR
Birgitta ”Biggan” Löfgren slutar vid
inköpssektionen den 31 maj och går i
pension.
Hon har under de åren hon tjänstgjort
vid inköpssektionen genomfört
upphandlingar främst avseende
fastighetsrelaterade tjänster och hon är
även upphandlaren bakom
Cateringavtalet.
Vi på inköpssektionen önskar henne ett
riktigt härligt ”livet 2.0”.

NY UPPHANDLINGSCHEF
Sedan den 1 april har Stockholms
universitet en ny upphandlingschef.
Susanne Ekman är utbildad jurist och
har mer än 16 års erfarenhet av
offentlig upphandling från stat, kommun
och landsting och halva den tiden som
inköpschef.
-Att få komma till Stockholms
universitet känns extra roligt då jag tog
min examen här. Anledningen till att jag
sökte mig hit var att universitetet just
påbörjat sin resa med att förändra hur
man arbetar med inköp och
upphandling. Jag ser fram emot att
utveckla inköp och upphandling vid
universitetet och tillsammans med mina
medarbetare och kollegor skapa
mervärden för forskare, fakultet,
personal och studenter.

E-HANDEL

Förbättringar i E-handelsportalen.

1) Påminnelsemail efter två dagar: Med start i maj 2017 kommer användare som har
beställningar i sin inkorg som legat längre än två dagar att få ett påminnelsemail.
Beställningar bör försvinna från inkorgen efter utanordning, så om du får påminnelser
om order som redan är klara, hör av dig till Paul Becker eller Samantha Gainsford för
hjälp att rensa bort dem.
2) E-beställningar via extern webshop Adlibris: Tidigare har inte Adlibris webbshop
visat rätt priser men med start i maj 2017 syns SU:s avtalspriser på Adlibris
webbsida och de rätta avtalsenliga priserna hämtas också tillbaka till Ehandelsportalen. Adlibris är rangordnad 1 på avtalet för utländsk litteratur (exklusive
juridisk litteratur).

NEW CONTRACT FOR WRITING AND EDITORIAL SERVICES
Stockholm University has signed a new contract for writing and editorial services
(Swedish and English). The contract has a ranked list of preferred suppliers and will
soon be published in the Contracts Catalog.

NEW FRAMEWORK AGREEMENT FOR LIFE AND CAREER PLANNING
SERVICES
The Purchasing Department has, together with the Human Resources Office, awarded
a framework agreement for Life and Career Planning Services to offer employees
these services in order to facilitate redeployment and mobility within and outside the
university. Information about the agreement can be found in the Contracts Catalog.
Responsible for this procurement is Camilla Holm.

PURCHASING COORDINATOR TRAINING AUTUMN 2017
This autumn we will offer two training sessions at the Wenner-Gren Center: 21
September and 15 November.
More information will be published on the web and in Purchasing News.

BIRGITTA "BIGGAN" LÖFGREN GOES INTO RETIREMENT
Birgitta "Biggan" Löfgren ends her
employment at the Purchasing
Department on 31 May and goes into
retirement.
Over the years she served in the
Purchasing Department, she has been
mainly responsible for procurements of
property-related services and she is also
the procurement officer of the Catering
Contract.
We at the Purchasing Department wish
her a really beautiful "Life 2.0".

NEW PROCUREMENT MANAGER
Since 1 April, Stockholm University has
a new procurement manager.
Susanne Ekman is a qualified lawyer
and has more than 16 years of
experience in public procurement from
state, municipality and county council,
and half that time as purchasing
manager.
"Joining Stockholm University is extra
fun as I graduated here. The reason I
wanted to join was that the university
had recently started its journey of
changing how to work with purchasing
and procurement. I look forward to
developing the procurement process at
the university and, together with my
staff and colleagues, creating added
value for researchers, faculty, staff and
students."

E-COMMERCE Improvements in the E-commerce Portal.

1) Starting in May 2017, users who have orders in their inbox that have been there
longer than two days will receive a reminder email. Orders should disappear from the
inbox after final authorization, so if you receive reminders for orders that have
already been authorized, please contact Paul Becker or Samantha Gainsford for help
in clearing them.
2) Formerly, the Adlibris webshop has not shown the correct prices, but starting in
May 2017, the university’s correct contractual prices on Adlibris’ website can be seen
and these prices are also retrieved back to the E-commerce Portal. Adlibris is ranked
No. 1 on the Foreign Literature Agreement (excluding legal literature).
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