Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Inköpsnytt februari 2022
UPPHANDLINGSCHEFEN REFLEKTERAR
Vårvinter är för mig en tid av förändring som jag alltid sett framemot. Nystart –
fåglarnas kvitter, de första knopparna börjar synligt dyka upp. Ibland kommer det
dock bakslag i vädret och fram åker tjocka jackan och luvan eller så övergår vintern
direkt i sommar och jag letar febrilt efter linne och kjol. Bäst är det när det drar ut
lite på tiden så man hinner njuta och upptäcka allt.
Det är så jag även ser på utveckling och förbättring. Nystart, lära sig något nytt, se
förändring och upptäcka lite i taget så man hinner med. Ibland får man ett bakslag
och får tänka om och ibland går det så fort så jag tänker - hinner jag med att ta in
allt? Så är det också i min vardag just nu.
Vi befinner oss mitt i go-live med nytt ekonomisystem och ett förändrat arbetssätt
inom ekonomiadministration, spännande och lärorikt och det går fort och är mycket
på en gång. Vi ska också implementera nytt upphandlingssystem. Mycket nytt här
med och många frågor och ställningstaganden som behöver hanteras innan vi är i
mål.
I veckan som gick så fick vi alla besked
att restriktionerna slopas och att vi nu
kan börja återgå till våra arbetsplatser.
Det är också en utmaning då
avdelningen flyttat till nya kontor under
pandemin. Vi som inte har varit på plats
samtidigt i de nya lokalerna och därtill
har vi dessutom fått en del nya kollegor
under tiden som vi inte träffat IRL.
Med det sagt så gillar jag förändring
Vilken vår vi har framför oss!

INKÖPSBOKSLUT 2021
Inköpsbokslutet för år 2021 kommer att presenteras i nästa nr av Inköpsnytt.

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION
Information avseende införande av nytt upphandlingssystem
Den 26 februari 2022 är det planerad uppstart för det nya upphandlingssystemet
Kommers eLite. Ekonomiavdelningen kommer därmed att fasa ut det nuvarande
upphandlingssystemet TendSign och övergå till att göra upphandlingar i Kommers.
Avtalskatalogen kommer att få ett nytt utseende, men den kommer fortfarande vara
öppen för alla som vill läsa om universitetets avtal.
För inköpskoordinatorerna innebär byte av upphandlingssystemet att den nuvarande
DU-modulen för direktupphandlingar kommer att stängas av och istället kommer
framtida direktupphandlingar utföras i Kommers. Inköp & Upphandlingssektionen
kommer att hålla utbildningar för inköpskoordinatorer i det nya systemet under
mars/april 2022 i samarbete med leverantören Primona. Anmälan sker via
Evenemangsverktyget. För att få tillgång till Kommers eLite krävs det att man
genomgått utbildning. Tidigare utbildning i DU-modulen är inte likvärdig.
VIKTIGT!
Pågående direktupphandlingar i DU-modulen måste avslutas senast 30 juni
2022. Det är också viktigt att verksamheterna kontrollerar att tidigare
direktupphandlingar som utförts i verktyget finns arkiverade, då det inte kommer
vara möjligt att få tillgång till materialet när modulen stängts ner.
Har du frågor om utbildningar, direktupphandling, rollen som inköpskoordinator eller
det nya upphandlingssystemet, vänligen kontakta Inköp & Upphandling via
Serviceportalen.

Nya behovsstyrda upphandlingsregler

Efter många års debatt och en utredning har nya upphandlingsregler för
upphandlande myndigheter trätt i kraft. Förenklingarna rör huvudsakligen
direktupphandlingar, men även upphandlingar under de så kallade
tröskelvärdena kommer beröras till stor del.
Utöver att direktupphandlingsgränsen har justerats till 700 000 SEK har ett helt nytt
kapitel inkluderats i lagstiftningen. Kapitlet syftar till att beskriva processen för just
direktupphandlingar, exempelvis genom att tydliggöra den upphandlande
myndighetens frihet att utforma en upphandling. Stockholms universitets rutin för
EC-beslut berörs däremot inte av regelförändringen, utan respektive institution måste
även framöver anmäla sina behov.
Regeländringen medför ett ökat utrymme för de upphandlande myndigheterna att
själva utforma processen för upphandlingar på ett affärsmässigt sätt. Här berörs
särskilt upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena. Utformningen av en
upphandling får däremot inte strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.
Det gäller även direktupphandlingar.
De nya reglerna syftar till att förenkla processerna av de mindre inköpen för
upphandlande myndigheter och att öka friheten. Mer flexibilitet och en effektivare
utformning av lagstiftningen ska även öka utrymmet för att utforma upphandlingarna
i enlighet med myndighetens behov.
Reglerna gäller för upphandlingar som har startats efter 1 februari 2022.

NYA UPPHANDLINGAR
Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

E-handel i nya ekonomisystemet
Det nya ekonomisystemet Raindance 2022 är i drift.
Generellt är det inte så stora förändringar när det gäller att skapa beställningar. De
största förändringarna finns vid fakturamatchning eftersom matchning kommer att
ske i den nya Reskontraportalen. För att få en så bra bild som möjligt av de
förändringar som finns så rekommenderar vi er att delta på de utbildningar och
supporttillfällen som erbjuds samt ta del av de videoklipp och informationsmaterial
som finns på medarbetarwebben.
Videoklipp i nya ekonomisystemet
Utbildningar och Supporttillfällen
Informationsmaterial
FAQ - Vanliga frågor
Uppdatering av tidigare Manualer och videoguider för E-handelsportalen pågår för att
spegla det nya ekonomissystemet, dock så är de som finns publicerade avändbara då
många ändringa är rent visuella då Marknadsplatsen är sig lik från tidigare system.

Integrerad e-handel i Peppol
lanserad för IT-produkter
SU har varit pilot-kund hos leverantören
Atea Sverige AB för att automatisera
hela inköpsflödet genom integration av
e-handel i Peppol som är ett
internationellt nätverk för elektroniska
inköp som gör e-handel och
e-upphandling enklare.
Peppol är nu aktiverat för beställningar
via Atea eShop (extern webbshop). Du
som beställare kommer att ta emot
orderbekräftelse och leveransavisering
från Raindance, vilket du kan se på din
inköpsorder i Raindance. Systemet
hjälper dig också att göra inleverans
enklare vid delleveranser.

Nytt format för ordernummer
I det nya ekonomisystemet så är
numera formatet för ordernummer
SUxxxxxx-x
Precis som tidigare orderformat
INxxxxxx-x. så speglar de första sex
siffrorna det datum då inköpsordern
skapats.

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

Kontor och lokaler

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Programvarulicenser
Telefoner
Lab
Antikroppar, Kemikalier, utensiller
samt skyddsutrustning
Elektroniska instrument och
tillbehör
Elektroniska komponenter och
tillbehör
ISS-kit
Lab kyl och frys
Molekylärbiologiska produkter
Rörkomponenter
Standardutrustning
Vakuumpumpar och komponenter
Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

Blommor buketter
Blomsterdekoration
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment
Kontorsmaterial
Ljuskällor
Personlig skyddsutrustning
Vitvaror och hushållsmaskiner
Tjänster
Konstfotograf
Konsttransport
Konsult rörande tids-,
produktivitets- och
stresshantering
Marknadundersökning
Pipettservice
Övrigt
Glasögon
Litteratur
Profilprodukter
Skyltar

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Workshops om genomförande av direktupphandling

8

Workshop Upphandlingsdokument
Workshop där vi praktiskt går igenom upphandlingsdokument.

MAR

17

Workshop Avtal vid direktupphandling
Workshop där vi praktiskt går igenom avtalsmallar som används vid
direktupphandling.

MAR

22

Workshop Krav och utvärdering vid upphandling
Workshop där vi praktiskt går igenom kravställning och utvärdering vid
upphandling.

MAR

10

Workshop Upphandlingsdokument
Workshop där vi praktiskt går igenom upphandlingsdokument.

MAJ

19
MAJ

Workshop Avtal vid direktupphandling
Workshop där vi praktiskt går igenom avtalsmallar som används vid
direktupphandling.

31

Workshop Krav och utvärdering vid upphandling
Workshop där vi praktiskt går igenom kravställning och utvärdering vid
upphandling.

MAJ
Utbildning till certifierad inköpskoordinator

3

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

MAR
Utbildning i Kommers eLite direktupphandling

5

Utbildning i Kommers eLite Direktupphandling - IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

MAJ

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

Purchase news February 2022
NEWS & GENERAL INFORMATION
Information regarding the introduction of a new procurement system
Panned start-up for the new procurement system Kommers eLite is on February 26,
2022. The finance department will phase out the current procurement system
TendSign and move on to procure in Kommers. The Contract catalog will have a new
look, but it will still be open to anyone who wants to read about the university's
agreement.
For the purchasing coordinators, changing the procurement system means that the
current DU module for direct procurements will be shut down and instead future
direct procurements will be performed in Kommers. The Purchasing & Procurement
Section will hold training for purchasing coordinators in the new system during March
/ April 2022 in collaboration with the supplier Primona. Registration is via the Event
Tool. To gain access to Kommers eLite, you must have completed training. Previous
education in the DU module is not equivalent.
IMPORTANT!
Ongoing direct procurements in the DU module must be completed by 30 June
2022. It is also important that the operations check that previous direct
procurements performed in the tool are archived, as it will not be possible to access
the material when the module has been closed.
If you have questions about training, direct procurement, the role of purchasing
coordinator or the new procurement system, please contact us via the Service Portal.

New demand-driven procurement rules
After many years of debate and an investigation, new procurement rules for
contracting authorities have entered into force. The simplifications mainly
concern direct procurement, but procurements below the so-called threshold
values will also be affected to a large extent.
In addition to the direct procurement limit being adjusted to SEK 700,000, a
completely new chapter has been included in the legislation. The chapter aims to
describe the process for direct procurement in particular, for example by clarifying the
contracting authority's freedom to design a procurement. Stockholm University's
routine for EC decisions, on the other hand, is not affected by the rule change, but
each department must continue to report its needs.

The rule change entails an increased scope for the contracting authorities to design
the procurement process themselves in a commercial manner. Procurements below
the so-called threshold values are particularly affected here. The design of a
procurement, on the other hand, must not contravene the basic procurement
principles. This also applies to direct procurements.
The new rules aim to simplify the processes of smaller purchases for contracting
authorities and to increase freedom. More flexibility and a more efficient formulation
of legislation will also increase the scope for designing procurements in accordance
with the authority's needs.
The rules apply to procurements that have been started after 1 February 2022.

E-COMMERCE

Current information about E-commerce

E-commerce in the new financial system
The new financial system Raindance 2022 is up and running
In general, there are no major changes when it comes to creating orders. The biggest
changes are in invoice matching because matching will take place in the new account
portal (Reskontraportalen). In order to get as good a picture as possible of the
changes that exist, we recommend that you participate in the training and support
opportunities that are offered and take part in the videos and information material
that is available on the employee website.
Please note that the information material is only available in Swedish.
Videoguides in the new financial system
Trainings and Support Opportunities
Information material
FAQ - Frequently Asked Questions
Updating of previous Manuals and videoguides for the E-commerce portal is ongoing
to reflect the new financial system.
Those that are published are still usable as many changes are just visual as the
Marketplace is the same as previous systems.

Integrated e-commerce in
Peppol launched for IT products
SU has been a pilot customer at the
supplier Atea Sverige AB to automate
the entire purchasing flow through the
integration of e-commerce in Peppol,
which is an international network for
electronic purchasing that makes
e-commerce and e-procurement easier.
Peppol is now activated for orders via
Atea eShop (external web shop).
As a authorized purchaser you will
receive order confirmation and delivery
notification from Raindance, which you
can see on your purchase order in
Raindance. The system also helps you
make delivery easier with partial
deliveries.

New format for order number
In the new financial system, the format
for order number is now SUxxxxxx-x
Just like previous order format
INxxxxxx-x, the first six digits reflect
the date the purchase order was
created.

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE
IT products
IT clients and product-related
accessories and services
Peripherals and consumables
Phones
Software licenses
Lab

Offices and premises
Appliances and household
appliances
Flowers bouquets
Flower decoration
Hardware store assortment
Housewares and home

Antibodies, Chemicals, utensils
and protective equipment
Electronic instruments and
accessories
Electronic components and
accessories
Fittings, valves, tubing and
related accessories
ISS kit
Lab fridge and freezer
Molecular biological products
Standard equipment
Vacuum Pumps and components

decorations
Hygiene and cleaning products
Light sources
Office supplies
Personal protective equipment
Services
Art transport
Art photographer
Consultant regarding time,
productivity and stress
management
Market research
Pipette service

Food and drinks
Fruit basket subscription

Other
Glasses
Literature
Profile products
Signs

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