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AVTAL OCH UPPHANDLINGAR
Under första halvåret av 2021 har Inköp och Upphandling arbetat med en hel del
förändringsprocesser, organisationsförändringar och såklart även gediget upphandlingshantverk.
Organisationsförändring:
De flesta känner idag till att KI har beslutat att överföra vissa arbetsuppgifter rörande inköp upp till
615 000 kr till en central organisation – Centrala Inköpssamordnare, forts. CIS. Rekryteringen av
denna grupp genomfördes under Q1 – Q2 och de första CIS:arna påbörjade sina anställningar i juni.
Ytterligare 2 personer kommer att tillträda i augusti. Varje Campus har tilldelats 2 centrala
inköpssamordnare i syfte att dessa två individer ska fördjupa sina kunskaper inom resp.
campusområde och utveckla nära relationer till de institutioner som verkar inom Campuset.
Medarbetare på hela KI ska alltid kunna vända sig till våra inköpssamordnare för att få svar på frågor
om inköp och upphandling.
Förändringsprocesser:
• Under de första kvartalen har IoU haft fokus på vissa utpekade projekt. Ett av dessa rör
hemsidan för inköp och upphandling som genomgår en totalöversyn. Ledmotivet är att
information ska visas utifrån institutionernas perspektiv, vara relevant och enkel att hitta.
•

Ett annat projekt är digitalisering av blanketter. Idag finns det många olika former av
blanketter som ska användas i olika sammanhang. IoU strävar efter att skapa ett digitalt
format där ni som uppdragsgivare kan fylla i information om den stundande anskaffningen
som sedan kan resultera i en dedikerad resurs från enheten.

•

Avtalsuppföljning är ett viktigt område för att säkerställa att de krav och villkor som har
stipulerats i våra avtal också efterlevs. Inom ramen för befintlig organisation har IoU inrättat
en ny kategori – juridik och avtalsuppföljning. Detaljer i hur dessa resurser bäst ska förvaltas
för att möta den stora efterfrågan av uppföljning är ännu inte helt beslutat och IoU utesluter
inte att betydande samverkan kan komma att behöva ske med andra avdelningar och
institutioner.
Inom ramen för den nya kategorin utökar också IoU utbudet av tjänster i och med support
vid upprättandet av kommersiella avtal. Att säkerställa goda avtal har alltid varit en del av
enhetens uppdrag vid upphandlingar men i vissa situationer, t.ex. större/mer komplexa
direktupphandlingar och/eller vid tillämpning av undantagsförfarandet om ”upphandlingar
utan föregående annonsering” har detta inte varit möjligt tidigare. När situationen påkallar
kommer IoU alltid hädanefter att tillfråga uppdragsgivaren om hen önskar support med
avtalsupprättandet.

Enheten har också genomfört ett antal större upphandlingar under våren och KI har numera nya
avtal för bl.a. catering, tvätt och hyra av arbetskläder, datorklienter och ett flertal stora och små
instrument för labbutrustning.

Nu stundar en välförtjänst sommarledighet för många av oss och jag vill passa på att tacka såväl
beställare ute på institutionerna som personal på enheten för allt det goda arbete som har gjorts
under första halvan av 2021.
Somriga hälsningar,
Hannes Olsson
Inköp- och Upphandlingschef

