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Inköpsnytt mars 2022

MÅNADENS KRÖNIKA

"Ska vi peppola?"
Visst är det så att vi älskar digitalisering
och effektivisering, eller hur?
Själv brinner jag för det.
Under hösten 2021 hade jag från SU
deltagit i ett statligt projekt om
implementation av Peppol för e-handel
som koordinerats av DIGG,
myndigheten för digitalförvaltning.
Peppol är en ny global infrastruktur som
effektiviserar våra affärer.
Peppol är något som motsvarar “Swish for Business in the World”. Precis som du
swishar pengar till din vän i Sverige, kan företag ”peppola” affärsmeddelanden,
exempelvis inköpsorder eller faktura, superenkelt till sin affärspartner i hela världen.
De senaste åren har Peppol spridit sig kraftigt både i offentlig och i privat sektor, och
ja, självklart kan SU Peppol redan idag. Många länder och företag är också på gång
att ansluta sig till Peppol, exempelvis har mitt hemland Japan nyligen blivit Peppolfamiljen.
Nästa gång när du kontaktar leverantör för inköp eller kund för försäljning, oavsett
den finns i Sverige eller inte, pröva bara att säga så; ”Ska vi peppola?”

Här på SU samlas världens klokaste människor som vågar göra nytt varje dag. Sedan
jag började jobba på SU i sep 2018, har jag genom mitt uppdrag e-handel fått
fantastiska tillfällen att samarbeta med många institutioner och kollegor på hela SU,
vilket är ett stort privilegium för mig. Vid varje besök och träff insåg jag att SU:s
kärnverksamhet, utbildning och forskning, räddar världen på riktigt. Det har gjort mig
så stolt över att vara en del av SU och att tillhöra Inköps- och upphandlingssektionen
på ekonomiavdelningen för att stödja verksamheten. Jag är otroligt tacksam över vårt
goda samarbete.
Idag, den 28 februari 2022, blir min sista arbetsdag på SU. Världen är så tuff och
hård och vi blöder allvarligt. Men jag vet att vi är smarta, modiga och kämpar alltid
tillsammans, oavsett varifrån vi kommer eller vart vi än går. Jag tar med mig allt jag
lärt mig på SU till min nästa resa och ser fram emot att våra vägar korsas igen. SU är
grym på utvecklingen. Fortsätt med förändringsarbeten. Fortsätt e-handla och
peppola!
Yoshiko Takai
Systemadministratör, E-handel

INKÖPSBOKSLUT 2021
Inköp och upphandling i siffror
2021 köpte SU varor och tjänster för ca 1,2 mdkr.
(inköpen avser varor och tjänster och omfattar inte löner eller hyror men inkluderar
investeringar i form av anläggningstillgångar). Detta är en minskning om 100 mnkr
mindre i jämförelse med 2020.
Till största delen har minskningen berott på effekter av Corona pandemin med färre
resor, konferenser, planeringsdagar, catering samt färre större investeringar.
Procentuell fördelning 2021

SU:s 10 största leverantörer 2021

Inköps- och upphandlingssektionen har genomfört 55 upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen till ett kontraktsvärde om ca 145 mnkr. Det fattades 80
delegationsbeslut om direktupphandling till ett värde av drygt 28,4 mnkr.
2021 utfördes 3 IK1-utbildningar, 3 IK 2-utbildningar (DU-modulen) och sammanlagt
har 16 nya inköpskoordinatorer utbildats.
Under 2021 genomfördes WS Upphandlingsdokument 4 gånger med totalt 18
deltagare, WS Avtal genomfördes 3 gånger med totalt 15 deltagare och WS Krav och
utvärdering 1 gång med 4 deltagare.
Inköps och upphandlingssektionen har under 2021 bestått av 14 medarbetare
fördelade på 8 upphandlartjänster, en upphandlingsjuristtjänst, två
systemadministratörer e-handel, en Inksöpssamordnare, en inköpscontroller, en
upphandlingsadministratör samt upphandlingschef. En inköpssamordnartjänst har
varit vakant.

66 st avtal var anslutna i
E-handelsportalen vid slutet av
2021
Totalt lades 8604 st e-order
under 2021
ca 550 aktiva beställare i
systemet, i genomsnitt 220
aktiva beställare/månad
År 2021 avslutades med att
ungefär 20 % av samtliga
leverantörsfakturor matchades
mot e-order

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION

Information avseende införande av nytt upphandlingssystem
Arbetet med införandet av det nya upphandlingssystemet Kommers eLite pågår.
Integreringen med SSO (Single Sign On) har blivit försenad på grund av resursbrist
på IT-avdelningen. Det nuvarande världsläget med förhöjd hotbild mot IT-säkerheten
på svenska myndigheter medför att upphandlarna inte kunnat börja arbeta i det nya
systemet, eftersom en säker inloggning inte är aktiverad.
Planen är att upphandlarna ska kunna börja arbeta i Kommers eLite innan sommaren.
Utbildningarna för Inköpskoordinatorerna kommer dock att behöva skjutas upp till
efter sommaren för att säkerställa att SSO fungerar även för dem. Stockholms
universitet har för närvarande 125 Inköpskoordinatorer och det kommer krävas flera
utbildningspass innan alla har fått behörighet till den nya direktupphandlingsmodulen.
Vänligen observera! Mercells DU-modul stängs ner den 30 juni 2022. Det är därför
viktigt att pågående direktupphandlingar i DU-modulen är avslutade senast den 30
juni. Ta höjd för att upphandlingsprocessen kan dra ut på tiden. 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. Mallarna för direktupphandling finns tillgängliga
på medarbetarwebben. Direktupphandling kan genomföras via mejl fram till dess att
inköpskoordinatorn fått utbildning och behörighet i Kommers eLite.

NYA UPPHANDLINGAR
AV-produkter och tjänster
Vi kommer att påbörja en upphandling avseende ramavtal för AV-utrustning och
tjänster då det är återkommande behov. Avsikten är att hålla ett första
referensgruppsmöte i närtid. Anmäl gärna ert intresse till
jorgen.keckman.eriksson@su.se eller vidarebefordra informationen till berörda i er
verksamhet.
Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

LAF-bänkar finns nu i MP
Ramavtal för LAF-bänkar är anslutna för e-handel i Marknadsplatsen. För avrop under
150 000 SEK finns avtalat sortiment och pris. Mer info finns i Avtalskatalogen.

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
IT-produkter
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
LAF-bänkar NYTT!
Molekylärbiologiska produkter
Rörkomponenter
Standardutrustning
Vakuumpumpar och komponenter
Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

Kontor och lokaler
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

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

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

MAJ

31

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

MAJ
Utbildning till certifierad inköpskoordinator

26

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

APR

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

Purchase news March 2022
PURCHASING FINAL ACCOUNTS 2021
Purchasing and procurement in figures
In 2021, SU bought goods and services for approximately SEK 1.2 billion.
(the purchases refer to goods and services and do not include salaries or rents but
include investments in the form of fixed assets). This is a reduction of SEK 100 million
less compared to 2020.
The decrease has largely been due to the effects of the Corona pandemic with fewer
trips, conferences, planning days, catering and fewer major investments.
Percentage distribution 2021

SU's 10 largest suppliers in 2021

The Purchasing and Procurement Section has completed 55 procurements above the
direct procurement limit to a contract value of approximately SEK 145 million. 80
delegation decisions were made on direct procurement to a value of just over SEK
28.4 million.
In 2021, 3 IK1 educations, 3 IK 2 educations (DU module) were carried out and a
total of 16 new purchasing coordinators were trained.
In 2021, the WS Procurement Document was implemented 4 times with a total of 18
participants, the WS Agreement was implemented 3 times with a total of 15
participants and the WS Requirements and Evaluation 1 time with 4 participants.
In 2021, the Purchasing and Procurement Section consisted of 14 employees divided
into 8 procuring services, a procurement legal service, two e-commerce system
administrators, a Purchasing Coordinator, a purchasing controller, a procurement
administrator and a procurement manager. A purchasing coordinator service has been
vacant.

66 agreements were connected
to the e-commerce portal at the
end of 2021
8604 e-orders were placed in
2021
550 active purchasers placed
orders in the system, an average
of 220 active purchasers/month
Approximately 20% of invoices
were matched against e-orders
today compared with 3% in 2019

NEWS & GENERAL INFORMATION
Information regarding the introduction of a new procurement system
Implementation of the new Kommers eLite procurement system is ongoing. The
integration with SSO (Single Sign On) has been delayed due to lack of resources in

the IT department. The current world situation with an increased threat to IT security
at Swedish authorities means that procurers have not been able to start working in
the new system, as a secure login is not activated.
The plan is for the purchasers to be able to start working in Kommers eLite before the
summer. However, the training for the Purchasing Coordinators will need to be
postponed until after the summer to ensure that SSO also works for them. Stockholm
University currently has 125 Purchasing Coordinators and several training sessions
will be required before everyone has been granted access to the new direct
procurement module.
Please note! Mercell's DU module will be closed on 30 June 2022. It is therefore
important that ongoing direct procurements in the DU module are completed by 30
June. Take into account that the procurement process can take time. 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. The templates for direct procurement are available on the
employee website. Direct procurement can be carried out via e-mail until the
purchasing coordinator has received training and authorization in Kommers eLite.

NEW PROCUREMENT
AV-products and services
We are going to initiate a procurement of a framework agreement regarding
AV-products and services (audio & video), 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 jorgen.keckman.eriksson@su.se or forward this information
to whom it may concern in your organization.

E-COMMERCE

Current information about E-commerce

Laminar Flow Cabinets are now available in MP
The framework agreement for Laminar Flow Cabinets are connected to e-commerce in
the Market place. For Call-off over 150 000 SEK, we have contracted assortments and
prices. More info can be found in the Contract Catalog.

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE
IT products

Offices and premises

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

Appliances and household
appliances
Flowers bouquets
Flower decoration
Hardware store assortment
Housewares and home
decorations
Hygiene and cleaning products
Light sources
Office supplies
Personal protective equipment

Lab
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
Laminar Flow Cabinets NEW!
Molecular biological products
Standard equipment
Vacuum Pumps and components
Food and drinks
Fruit basket subscription

Services
Art transport
Art photographer
Consultant regarding time,
productivity and stress
management
Market research
Pipette service
Other
Glasses
Literature
Profile products
Signs

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