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Inköps –och upphandlingsenheten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning 
-  Ju förr desto bättre! 
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•  Vem	är	jag?	
•  Ny	tjänst	hösten	2012	
•  Inköps	–och	upphandlingsenheten	
•  Övergripande	samordnare		
•  Genomför,	utvärderar	och	implementerar	livsmedelsupphandlingar		
•  Följer	upp	kraven	på	posiIonsnivå		
•  Prisändringar,	produktändringar,	Illägg	m.m.	
•  Leverantörskontakt	
•  Informera	ut	Ill	enheter	och	chefer		

Livsmedelscontroller 
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•  Cirka	220	enheter	
•  Ingen	central	kostorganisaIon	
•  Skol	–och	friIdsförvaltningen(SFF)	är	största	intressenten	med	ca	120	

enheter	(skolcaféer,	friIdshem,	förskolor,	grundskolor,	gymnasieskolor,	
hemkunskaper)	

•  MålIdsservice	(SFF)	står	för	den	största	volymen	med	ca	40	skolor	samt	
utskick	Ill	förskolor.	MålIdschef.	Övriga	förskolor	ligger	under	rektor	
eller	förskolechefen	

•  Vård	–och	omsorgsförvaltningen	har	cirka	60	enheter	med	två	
Illagningskök.	Kostchef	

•  Övriga	förvaltningar	

Kosten	i	Helsingborg 
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Huvudgrossistavtal	(Menigo)	ca	51	mkr/år:	
NyU	avtal	1	oktober	2016	(2+1+1år)	
•  Kolonial		
•  Djupfryst	
•  Färskvaror-	ost,	köU,	chark	m.m.	
•  Mejeri	Ill	mindre	enheter	med	mindre	volymer	
•  Bryggeri	

Även	separata	avtal	på:	
§  Mejeri	(Skånemejerier)	ca	6	mkr/år	
§  Frukt	och	grönt	(RP	Frukt)	ca	12	mkr/år	
§  Färskt	köU		(Svensk	Cater)	ca	7	mkr/år	

Stadsövergripande	livsmedelsavtal	
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VARFÖR	SKA	VI	FÖLJA	UPP?	
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•  Hur	ska	vi	annars	veta	hur	leverantören	sköter	sig?	
•  Få	bäUre	kvalitet	
•  Undvika	ogrundade	prisökningar	
•  Veta	hur	vi	ligger	Ill	mot	uppsaUa	mål	
•  Verksamhetsstyrning	
•  Kunna	ta	ut	viten	
 

Därför	aE…	
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•  Uppföljning	från	början	Ill	slut	
•  Var	proakIv!	
•  Säkra	upp	resurser-vem	ska	göra	vad?	
•  Hur	mycket	Id	kan	vi	lägga	på	uppföljning?		
•  Vilka	poliIska	mål	har	vi?	
•  Ställ	inte	krav	på	något	du	inte	tänker/hinner	följa	upp	
•  Utvärdera	gällande	avtal	och	se	vilka	som	är	de	svaga	punkterna	
•  Beskriv	hur	uppföljningen	kommer	aU	gå	Ill	i	FFU	
•  Ta	med	dig	kunskapen	in	i	nästa	upphandling	

Uppföljningsprocessen	
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•  Förhandla-	innan	allt	är	påskrivet-	sedan	är	det	”kört”	
•  Priser-	stämmer	de	mot	det	offererade?	
•  SorLment-	fick	vi	räU	produkter?	
•  Förpackningsstorlekar-	Helt	eller	delat	
•  LeveransLd	-Lager	eller	beställningsvara	
•  Besparingar	–	fick	vi	bäUre	priser?	

Följ	upp	på	en	gång!	
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•  Minnesanteckningar	-	vilka	arIklar	är	intressanta	aU	följa	upp?	
•  Dokumentera	–	SorImentsändringar,	Illägg		
•  Service-	löpande	input	ifrån	enheterna	
•  Lager	eller	beställningsvara-	grossisten	måste	meddela	ändring	
•  SorLmentsopLmering	-	2	ggr/år	
•  Priser-	4ggr/år	
•  Möten	med	leverantörerna	-	minst	2ggr/år	
•  Delat	eller	helkartong	–kontrollera	vid	sorImentsändringar	
•  Prioritera	ePer	resurser	

Gör	en	plan	
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•  Hur ska vi hantera avvikelser? 
•  Hur ska vi få de varorna vi beställt? 
•  Får vi den kvalitén vi har avtalat? 
•  Betalar vi rätt pris? 
•  Hur når vi ut med information till enheterna? 

Utmaningar	
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•  Vilka artiklar är ”intressanta” att följa upp? 
•  Utan dokumentation blir det bara en ”känsla” 
•  Avvikelserapport 
•  Ta foto 
•  Spara mejl 
•  Förändringar, tillägg, prisändringar 
•  Använd dokumentationen vid leverantörsmöten 

Dokumentera	
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•  Vid ersättningsvaror ska vi godkänna ersättaren. Högst samma pris och 
lägst samma kvalitet. Ange vad som räknas som ”samma kvalitet”. 
Leverantören måste ersätta merkostnader samt vite per 
försäljningsenhet”. 

•  Vid sortimentsförändringar ska vi godkänna ersättaren. Vi kan även 
själva föreslå likvärdig ersättare. Informationen måste komma till oss 
innan varan tagits bort i webbshop. Annars vite 5000 sek för varje 
utgående produkt. Kunna verifiera med intyg ifrån producent eller 
leverantör. 

Vad	står	i	avtalet?	
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•  Var tydlig med att ni kommer att följa upp 
•  Affärsrelation 
•  Ge och ta 
•  Våga vara jobbig 
•  Hitta nyckelpersoner 
•  Kontinuerliga möten med grossist och leverantörer 
•  Låt leverantören lösa problemet 

Dialog	
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•  Tid, tid, tid! 
•  Statistik (månadsstatistik?) 
•  Excel 
•  Dabas 
•  Hantera DKAB (upphandling och uppföljningsverktyg) 
•  Feedback ifrån enheterna 
•  Producenterna 
•  Inköpsanalysverktyg (KMD) 
•  Grossistens webbshop 

Vilka	resurser	behövs?	
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•  En bra avtalsuppföljning tar tid 
•  Lägg mycket resurser vid avtalsstarten 
•  Anpassa nivån på uppföljningen efter era resurser 
•  Ställ inte krav som  ni inte kommer att kunna följa upp 
•  Dokumentera avvikelser 
•  Ta ut viten om det behövs 
•  Var inte rädda för att ställa krav på leverantören 
•  Dialog är centralt i uppföljning 

SammanfaEning	
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Linda	Bjarle	
Inköp	–och	upphandlingsenheten	
Helsingborgs	stad	
Linda.bjarle@helsingborg.se	
042-10	52	67	


