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Dokumentets syfte  

Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för göra 

varumottagning av varor i UBW webb. 

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du gör en varumottagning i UBW. 

Dokumentet gäller för  

Målgruppen för denna lathund är du som ska göra varumottagning. 

Version Förändring Författare Datum 

1.0 Första versionen Nina Herrera, Lena Krising 

Kindahl 

2022-04-08 

1.1 Dokumenterat och omarbetat text i avsnitt 2 

Nytt avsnitt 3 Bifoga bilaga till Saknad Varumottagning 

Nina Herrera, Lena Krising 

Kindahl 

2022-08-15 

 

1. Starta UBW e-handel 
Logga in i UBW web via www.nacka.se. 

På UBWs startsida finner du en länk till E-handelsportalen på nacka.se, där finner 

du nyheter om leverantörer, systemet och lathundar.  

 

http://www.nacka.se/
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Om du har uppgifter att hantera i UBW visas de under Att göra-listan uppe till 

höger. 

 

 

2. Varumottagning  
Som beställare i Nacka kommun är du ansvarig för att ta emot levererade varor 

och leveransgodkänna dessa i UBW. Därför är det av högsta vikt att du lägger 

upp och aktiverar en ersättare vid frånvaro. Hanteras inte varumottagning 

så leder det till att fakturorna inte blir betalda. 

 

Du kan registrera varumottagning på två sätt:  

Via Uppgiftslista – saknad varumottagning 

Om du fått en uppgift om Saknad varumottagning så måste du hantera 

varumottagningen via uppgiftslistan. Om du i detta fall väljer att gå in via menyn 

till Varumottagning och registrerar dina mottagna varor så försvinner inte 

uppgiften i din uppgiftslista, utan den ändras bara från ”Ta emot vara” till 

”Matcha mot faktura” och du behöver även hantera fakturan från din 

Uppgiftslista.  

Via menypunkt Varumottagning 

Om du inte har fått en uppgift i din uppgiftslista så kan du registrera ditt 

varumottag via menyn och Varumottagning (se avsnitt 2.2). 

 

2.1. Via uppgiftslista Saknad varumottagning 

Om varumottagning saknas när fakturan inkommer i systemet, kommer du att få 

en uppgift i din Att-Göra-lista som heter Saknad varumottagning. 
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Om du mottagit hela ordern, kan du varumottaga direkt genom att klicka på 

knappen Varan mottagen. Vid en delleverans eller om leverantören meddelat 

utebliven leverans, går du in via knappen Varumottagning och gör din 

registrering i stället. 

 

 

2.2. Varumottagning innan fakturan inkommit 

Gå till huvudmenyn till vänster och menypunkten Inköp/Inköpsorder, öppna 

Varumottagning 

 

Ange ordernummer som du vill göra varumottagning för i fältet för Order-nr.  
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Om du inte har ordernumret tillgängligt så kan du söka fram det genom att klicka 

på fälthjälp, de tre prickarna till höger. 

 

Här kan du filtrera dina egna ordrar på exempelvis Namn på inköpsförslag eller 

leverantör. Skriv in aktuellt värde och klicka på Sök eller knappen Filtrera. Du 

kan även sök på del av ord genom att sätta en *, exempelvis Nya*. 

 

 

Om du ska göra varumottagning åt en kollega, behöver du först ta reda på 

aktuellt ordernummer i frågan Alla inköpsförslag, se avsnitt 3.1. 
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2.2.1. Varumottagning av hela ordern 

UBW föreslår som standard att Beställt antal varor är det som ska varumottagas i 

kolumnen Mottagen Kvant. Om du mottagit din beställning i sin helhet behöver 

du bara klicka på knappen Spara. 

 

2.2.2. Delleverans eller utebliven leverans 

Om du får en delleverans så anger du det antal du mottagit vid varje 

leveranstillfälle. I exemplet nedan har du varit i kontakt med leverantören och de 

kommer leverera klockan vid ett senare tillfälle. Ange därför 0 på mottagen 

kvantitet för just den artikeln. OBS! Alla rader i en beställning måste vara 

hanterade för att fakturan ska kunna gå till betalning. 

 

Ordern kommer att ligga kvar i steget Varumottagning tills samtliga rader har 

blivit varumottagna. Om leverantören har meddelat att de inte kommer att kunna 

leverera beställd vara överhuvudtaget så kan du välja något av alternativen nedan: 

Ange noll i mottagning. Används om du vill ange mottagen kvant. 0 på 

samtliga rader.  
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Rest Annullerad. Om du vet att du inte kommer att få mer varor från 

leverantören, dvs utebliven leverans, ska du använda knappen Rest 

Annullerad. OBS! Används denna funktion kan inga ytterligare artiklar tas emot 

på inköpsordern, den stängs. 

 

 

2.2.3. Tilläggsbeställning – Lägg till 

Lägg till. Används vid behov vid för att lägga till en tilläggsbeställning som du 

gjort direkt till leverantören på aktuell inköpsorder. 

 

 

3. Bifoga en bilaga i steget Saknad varumottagning 
Det finns möjlighet att bifoga ett dokument till fakturan. Om du vill bifoga ett 

dokument så behöver du först spara ned dokumentet på din dator. 

I fönstret Saknad varumottagning ska du klicka på den blå gem-symbolen. 
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Klicka på Lägg till Dokument

 

Välj dokumenttyp Bilagor till leverantörsfaktura. Klicka på knappen Överför 

för att hämta ditt nedsparade dokument, exempelvis en deltagarlista. Klicka 

därefter på knappen Spara. 
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4. Uppföljningsfrågor 
Det finns ett antal frågor i UBW web som du kan använda för att följa dina 

beställningar. 

4.1. Egna Inköpsförslag och Alla inköpsförslag 

Dessa frågor hittar du under menypunkten Inköp / Inköpsförslag / Fråga 

 

 

 

Egna inköpsförslag 

Frågan är kopplad till dig som inloggad användare och här kan du följa upp alla 

inköpsförslag som du hanterat. Du kan filtrera på exempelvis inköpsförslags-

nummer, Status, leverantör eller datum. 

Status arbetsflöde 

• Avbruten – Ditt förslag eller enskild artikel har blivit avvisat. Kommer ej 

att gå med på inköpsorder går ej att återskapa  

 

• Under Attest – Ditt förslag är ute på attestrunda 

 

• Avslutad – Ditt förslag har blivit attesterat och skapat ett 

inköpsordernummer  
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Alla inköpsförslag 

I denna fråga kan du söka fram både dina och dina kollegors inköpsförslag. Kan 

med fördel användas vid semestrar för att följa upp status. Du kan filtrera på 

exempelvis Beställare, inköpsförslags-nummer, Status, leverantör, datum etc. 

Status arbetsflöde 

• Avbruten – Ditt förslag eller enskild artikel har blivit avvisat. Kommer ej 

att gå med på inköpsorder går ej att återskapa  

 

• Under Attest – Ditt förslag är ute på attestrunda 

 

• Avslutad – Ditt förslag har blivit attesterat och skapat ett 

inköpsordernummer  
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Mina beställningar (RQ1) 

Du hittar den under menypunkt Rapporter / Globala rapporter och Fråga Inköp. 

 

 

I denna fråga kan du filtrera fram mer detaljerad information om ordern, 

exempelvis på Leveransdatum, levererat antal och om det finns artiklar på ordern 

som ej har blivit varumottagna genom att skriva i rutorna för filtrering. Sök med 

* om du inte vet exakt värde.  

Du kan exempelvis filtrera på det namn du gav inköpsförslaget, se bild nedan.  
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