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Utbildningsplan för 2020  
 Stöd vid uppföljning av inköp 

Dokumentet utgör en utbildningsplanför de Proof of Concept- pilotkunder (nedan PoC-

/pilotkunder) som ansluter sig till tjänsten ’Stöd vid uppföljning av inköp’ under 2020.  
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Utgåvehistorik 
 

Utgåva Datum Kommentar Av 

0.1 2019-07-12 Utformning av grundstruktur Sidi Stoor 

0.2 2019-10-14 Uppdatering Julia Björk 

0.3 2019-11-02 Feedback av INK Jonas Berg och Åsa Bergman 

0.4 2019-11-13 Uppdatering Julia Björk 

0.5 2019-11-15 Granskning Sidi Stoor 

0.6 2019-11-22 Slutversion Julia Björk 
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1 Utbildningsutbud och information  
Huvudmålet med utbildning- och informationsinsatserna är att uppnå viss kunskap och 

kännedom om tjänsten och verktyget, dess innehåll och funktionalitet.  

 

Det två alternativ till utbildning. Det första alternativet är att vi nyttjar det utbildningspaket som 

finns med i avtalet med systemleverantören KMD. Det andra alternativet är att INK utvecklar 

och tillhandahåller ett utbildningspaket anpassat till staden. Som utgångsläge kommer 

utbildning ske enligt alternativ ett men en bedömning om vilket utbildningspaket som är bäst 

lämpat och möjligt att genomföra 2020 kommer ske i samband med att vi närmar oss 

införandet av PoC-/pilotkunder. 

1.1 Utbildningsbehov 
Användargrupper där det finns ett utbildnings- och informationsbehov: 

• Centrala verksamhetsstöd (CVS, nedan kallade systemförvaltare).  

• Användare av it-stödet i verksamheterna. 

• Ekonomichefer eller motsvarande befattning. 

• Inköpschefer eller motsvarande befattning. 

1.2 Utbildnings- och informationsnivåer 
Alla intressenter och användargrupper har inte samma behov av utbildning- och information. 

Därför föreslås här några olika nivåer. 

1. Information 

2. Grupputbildning med handledning 

3. Utbildning för superanvändare  

4. Självstudier 

1.3 Utbildningsmaterial KMD (Alternativ 1) 
Utbildningar i inköpsanalysverktyget kan köpas in av och hålls av KMD (systemleverantör). 

Utbildningarna innehåller fördefinierade kunskapsmål som utbildningsdeltagarna ska uppnå.  

 

Utbildningen av superanvändare består av tre heldagar. Denna utbildningen ska hjälpa 

förvaltningsorganisationen förstå it-stödet och dess uppbyggnad på en djup nivå. Dagarna är 

utspridda i tid och för att få högst nytta av utbildningen krävs att förvaltningsorganisationen 

lägger egen tid mellan utbildningstillfällena för att öka det egna lärandet.  

 

Grundutbildningarna sker i två steg där det första steget är grundläggande kunskap i 

systemets uppbyggnad en överblick av tillgängliga analysrapporter. Det andra steget är 

fördjupning i analysrapporterna med fokus på vitaliseringsanalys rapporter. Alla PoC kunder 

och deras användare med behov av utbildning kommer närvara vid samma utbildningstillfällen.  

  

Som komplement till utbildningarna finns det i inköpanalysverktyget lathundar till respektive 

analysrapport. Vidare arbetar KMD (systemleverantören) med att ta fram videoutbildningar för 

att förenkla det egna lärandet i it-stödet.  
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Användargrupp/ 

utbildningsinsats 

1. Information 2. Grundutbildning 

med handledning 

3, Utbildning för 

superanvändare 

3. Egen utbildning 

Systemförvaltare   Utbildning av 

KMD 

(systemleverantör

en) under 2020. 

Under perioden av 

PoC kunder 

kommer 

systemförvaltarna 

ha ett eget ansvar i 

att lära sig 

systemet. 

Användare av it-

stödet kund 

Informations

möten om 

systemet 

hålls under 

flera tillfällen 

under hösten 

2019. 

Utbildning i två 

steg sker i 

anslutning med 

uppstart av tjänst 

2020. 

 

  

 I it-stödet finns det 

lathundar för varje 

analysrapport.  

Ekonomichefer 

eller Inköpschefer 

som ej är 

användare i 

systemet  

Informations

möten om 

systemet 

hålls under 

flera tillfällen 

under hösten 

2019. 

   

 

1.4 Utbildningsmaterial INK (Alternativ 2) 
Inköp- och upphanslingsförvaltningen har under 2019 implementerat KMD Inköpsanalys på 

deras förvaltning. Arbetet har leds av ett förvaltningens kategoriseringsteam. I samband med 

implementeringen har förvaltningen hållit i vissa interna utbildningar.  

 

Under perioden Q1 2020 kommer dialoger hållas mellan Inköp- och upphandlingsförvaltningen 

och Intraservice för att utvärdera om det vore lämpligt att utveckla dessa utbildningarna och 

sedan utbilda staden i egen regi. Om detta anses lämpligt kommer detta alternativet ersätta 

alternativ 1. Båda förvaltningarna ser i dagens läge stora fördelar med att Inköp- och 

upphandlingsförvaltningen utbildar i systemet dock är det viktigt att utbildningen bibehåller 

samma kvalité som alternativ 1.     

2 Förberedelser för PoC kunder 
En förutsättning för att köpa tjänsten Stöd vid inköp och uppföljning är att verksamheterna 

använder de kommungemensamma ekonomi- och e-handelssystemen samt att de har sina 

lokala avtal i Proceedo. Detta arbete kan komma att kräva utbildning hos användarna. För att 

tillgodose detta har en lättare lathund tagits fram. Se Bilaga 1.  

 

 


