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Inköpsnytt april 2021
Upphandlingschefen reflekterar
Våren är här – det är så underbart att från dag till annan se
nya vårtecken och hur omvärlden förändras. Årstidernas
förändring är en del av livet och jag ser fram emot dessa
förändringar eftersom de alltid innebär ett löfte om något nytt
och spännande som väntar runt hörnet.
Apropå förändring så förändras även annat i tillvaron. En
förändring som är rätt påtaglig för min del är att sedan i
måndags även får axla rollen som tf. Ekonomichef, spännande
och utmanande på samma gång och jag ser fram emot allt
nya möten och det jag kommer att lära mig på vägen.
Annat som är på gång är vår omställning avseende hållbarhet med anledning av
universitetens klimatfärdplan. Här känner jag att vi tillsammans kan använda vår
kraft i hur vi konsumerar och den påverkan detta har på klimatet. Jag tänker också
det kan leda till att vi även använder våra resurser internt vid SU på ett mer hållbart
sätt och att vi i förlängningen frigör ännu mer resurser att satsa på vårt uppdrag att
bedriva forskning och utbildning!
I rapporten Stockholms universitets klimatavtryck år 2016 – 2020 framgår med all
tydlighet att den största andelen av våra utsläpp kommer från våra köp av varor och
tjänster.
Resor är naturligtvis en av tjänsterna som har stor påverkan och där har pandemiåret
visat en minskning men det som kvarstår, pandemiåret till trots, är den stora
påverkan våra varuinköp står för och det är inte bara varorna i sig som har en
klimatpåverkan. Det är hela processen från produktion till leverans som ingår. Här
finns det definitivt något som vi tillsammans båda kan och måste ta tag i. Vi kommer
fortsatt att behöva olika typer av varor för att bedriva vår verksamhet men hur ser
samordningen avseende transporter ut, hur stor andel svinn/kassation av material
sker för att det blir för gammalt eller att vi inte har behov av mer. Kan vi återbruka
mer av det vi har vid en annan del av organisationen?
För att fokusera på rätt saker måste vi naturligtvis gräva lite djupare i det som döljer
sig bakom rapporten och i vårt konsumtionsmönster. Jag tänker att detta är något
som vi kan börja med redan nu under 2021 – jag ska bara klura ut hur och vem som
kan vara med och hjälpa till.
Vill ni läsa rapporten om SU klimatavtryck hittar ni den här

//Susanne

Stort tack till er alla
som deltog vid vårens
Inköpskoordinatorträff!
Vi återkommer med datum för höstens
nätverksträff.

LÄR KÄNNA VÅRA MEDARBETARE
Jörgen Keckman Eriksson
Jörgen började den 11 januari 2021 som strategisk upphandlare på Inköps- och
upphandlingssektionen. Han har arbetat med upphandling sedan 2012. Innan rollen
på Stockholms universitet kommer han från ett jobb som upphandlingskonsult, där

han arbetade med rådgivning och projektledning kopplat till
upphandlingsprocessen.
”Det bästa med att arbeta med upphandling är att jag får
träffa så många olika människor med varierande
kompetenser. Under de tre månader som jag har varit på
Stockholms universitet har jag redan hunnit med många
givande möten och känner mig mycket välkommen, trots de
utmaningar som finns i och med pandemin.
Universitetsvärlden är ny för mig och jag ser fram emot de
spännande uppdrag som väntar.”

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION
Hjälp att använda nya DU-mallar
För att underlätta användandet av de nya mallarna för direktupphandling bjuder vi in
till workshops där vi arbetar igenom mallarna från början till slut, förklarar texter,
visar och lämnar tips om de delar som du som inköpskoordinator ska fylla i, och delar
kunskap och erfarenheter med varandra.
Ett tillfälle av vardera workshop kvarstår denna termin, datum för hösten återkommer
vi med.
I ”Workshop UHD” går vi igenom hur man använder de nya mallarna för att skapa
förfrågan, ”Att genomföra upphandling” och ”Du-mall Upphandlingsdokument”, samt
för att tilldela kontraktet, ”Mall 9 Tilldelningsbeslut”.
Workshopen är maximalt 2,5 timmar och deltagarantalet är begränsat till åtta
personer.
I ”Workshop Avtal” går vi igenom hur man använder de nya mallarna för att skapa
sitt avtal, ”Stockholms universitets Allmänna villkor”, ” Du-mall Avtalsvillkor” och
”Mall Personuppgiftsbiträdesavtal”.
Workshopen är maximalt 1,5 timmar och deltagarantalet är begränsat till åtta
personer.
Anmälningsinfo finns under Kompetensutveckling på medarbetarwebben
Varmt välkomna!

NYA RAMAVTAL
Nytt ramavtal Rörkompontenter
Nytt ramavtal avseende Rörkomponenter har just blivit klart (dnr SU FV-2221-19:
Fittings, valves, tubing and related acessories for laboratory purposes). Avtal kommer
att signeras med två leverantörer. Information om Leverantörer samt instruktioner för
beställning hittar du i Avtalskatalogen
Avtalsstart:2021-03-15
Ansvarig upphandlare: Anders Karlsson

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Ångrar du din beställning?
Se videoguider för makulering av beställning och inköpsorder i Raindanceportalen
Makulera Beställning
Makulera Inköpsorder
Du hittar fler manualer och videoguider på medarbetarwebben här

E-handelsutbildning är inte obligatorisk längre för att bli e-handlare
Man måste inte delta i utbildning för att få beställarbehörighet, utan det är frivilligt
att anmäla sig till vår workshop e-handel på SU. Kontakta Ekonomiavdelningen via
Serviceportalen när du vill få/ändra beställarbehörighet i E-handelsportalen.
Mer info finns här

Standardutrustning för lab
Produkterna inom ramavtal för standardutrustning är anslutna till e-handel och
beställningsbara i MP. Mer info finns i Avtalskatalogen

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
IT-produkter

Lab

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

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

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

Tjänster
Konstfotograf
Konsttransport
Marknadundersökning
Pipettservice

Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

Övrigt
Glasögon
Litteratur
Profilprodukter
Skyltar

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Workshops Direktupphandlingsmallar

26

Workshop (UHD)
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

MAJ

28

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

MAJ
Utbildning till certifierad inköpskoordinator

20

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

MAJ
Utbildning i Visma direktupphandling

1

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

JUN
Grundutbildning i e-handelsportalen

2

Online Workshop: E-handel på SU (SVE)
Grundutbildning för dig som e-handlar varor och tjänster vid
Stockholms universitet.

JUN

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 April 2021
NEW CONTRACTS
New framework agreement Fittings, valves, tubing and related
accessories for laboratory purposes
New framework agreement regarding hardware for construction of gas and vacuum
systems (dnr SU FV-2221-19: Fittings, valves, tubing and related accessories for
laboratory purposes) has been assigned to two suppliers.
Information about the Suppliers and instructions for ordering can be found in
the Agreement catalog.
Agreement start: 2021-03-15
Responsible purchaser: Anders Karlsson

E-COMMERCE

Current information about E-commerce

Do you regret your order?
See video guides for cancellation of orders and purchase orders in the Raindance
portal
Cancel Orders
Cancel Purchase Orders
All video guides can be found on Medarbetarwebben here

E-commerce training is no longer mandatory to become an e-buyer
You do not have to participate in training to get purchase authority in Randance
Market Place. It is up to you whether or not you participate in our e-commerce
workshop at SU. Contact the Finance office via the Service Portal when you want to
get / change purchasing authorization in the e-commerce portal. More info can be
found here

Standard equipment for lab
The products regarding the framework agreements for standard equipment are
connected to e-commerce and available in the Market place. More info in
the Aggrement catalog

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE
IT products

Lab

IT clients and product-related
accessories and services
Peripherals and consumables
Phones
Software licenses

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

Offices and premises
Appliances and household
appliances
Flowers bouquets
Flower decoration
Hardware store assortment
Housewares and home
decorations
Hygiene and cleaning products
Office supplies
Food and drinks
Fruit basket subscription

Services
Art transport
Art photographer
Market research
Pipette service
Other
Glasses
Literature
Profile products
Signs

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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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
Ansvarig utgivare: Susanne Ekman
Redaktör: Camilla Holm

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet

