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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 

nyheter om leverantörer, systemet och lathundar. 

   

  
 

Om du har uppgifter att hantera i UBW visas de under Att göra-listan uppe till 

höger.   

 

 

På startsidan finns det en Meny till vänster i gränssnittet, där hittar du 

menypunkten Inköp. Klicka på Inköp under rubriken Startsidor för att komma 

till Artikelsökning och Punch Out. 

http://www.nacka.se/
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Under rubriken Inställningar för inköp ser du din förvalda förslagskontering 

för Ansvar och Verksamhet, uppgifterna hämtas från inloggad användares 

uppgifter på Resurs i UBW. 

 

2. Sök efter varor  
I UBW kan du söka fram artiklar på två sätt, genom Punch Out-butiker och 

genom Sök artiklar. Du hittar dessa direkt under Inköp. 
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2.1. Webbutiker (Punch Out) 

När du handlar via Punch Out betyder det att du hoppar ut till leverantörens 

kundspecifika webbutik med våra upphandlade varor. Du hittar de anslutna 

webbutikerna på startsidan för inköp som egna ikoner, dubbelklicka på ikonen 

för att börja handla. 

 

2.1.1. Logga in i webbutik Livsmedel 

Logga in i webbutiken enligt instruktion för den aktuella leverantören. I detta fall 

Menigo, sök efter din enhet för att logga in. 

 

2.1.2. Plocka ihop din varukorg 

Inne i leverantörens webbutik kan du söka inom olika områden från menyn 

längst upp i bild. Sök fram önskade varor och lägga dem i varukorg. Gå till 

Kundvagn. 
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I kundvagnen kan du kontrollera och säkerhetsställa att du har angivit rätt 

kvantitet. 

 

2.1.3. Skicka denna kundvagn  

När du är nöjd med din varukorg och fyllt i din enhets leveransdag, där det är 

obligatoriskt, ska du klicka på Gå till kassa (detta kan variera från butik till butik) 

för att komma tillbaka till UBW. 

 

 

2.1.4. Skapa ditt inköpsförslag i UBW 

Du har nu skickats tillbaka till UBW för att färdigställa ditt inköpsförslag som du 

ska skicka för attest. Se avsnitt 3. 
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2.2. Sök artiklar i Sökmotor 

För att handla varor och tjänster från de leverantörer som inte har en uppkopplad 

webbutik, ska du klicka på knappen Sök artiklar. 

 

 

2.2.1. Sökfunktioner 

I sökmotorn kan du i menyn till vänster söka på en viss leverantörs artiklar eller 

utifrån UNSPSC-koder. Om leverantören har gjort indelningar med exempelvis 

produktmärkning på sina produkter så hamnar du på fliken Filter, där du kan 

göra ytterligare urval. 

Sökning på Leverantör: 
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Om en leverantör har delat in sina produkter i produktgrupper så hittar du en 

liten pil framför leverantörsnamnet. Klicka på pilen för att se produktgrupper på 

vald leverantör. 

 

Du kan också fritextsöka en artikel genom att skriva in ett sökord direkt i 

sökrutan.  

 Fritextsökning: 
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2.2.2. Sortering och filtrering 

Om du får träff på flera leverantörer på ditt sökord eller på vald leverantör så 

hamnar du under fliken Filter. Här kan du filtrera din sökning ytterligare genom 

val av enskild leverantör eller produktmärkning som visas som ikoner på 

artiklarna. Exempelvis Avtalat Pris (anbudsvaror) eller KRAV-märkning. 

Avtalade varor kommer alltid högst upp.  

 

 

2.2.3. Lägg dina varor i varukorg  

För att lägga till en artikel i varukorgen, klicka direkt på knappen Lägg i 

varukorg. Vid beställning av flera av samma artikel se nästa bild. 
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OBS! För att lägga till fler än en av samma artikel ska du först ange antal 

genom att använda pilarna och därefter klicka på knappen Lägg i varukorg. 

 

Kom ihåg att säkerställa att du har rätt antal. 

När du har lagt till artikel/artiklar i varukorgen blir knappen Lägg i varukorg 

grön. Uppe till höger har varukorgen har uppdaterats med beställningsbelopp. 

 

 

2.2.4. Gå till kundvagn och skapa Inköpsförslag 

När du plockat ihop dina varor klickar du på kundvagnen uppe till höger, där ser 

du en sammanställning av dina varor.  
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Kontrollera att ditt innehåll i kundvagnen. Du kan ta bort enstaka artiklar genom 

att klicka på krysset på aktuell rad eller tömma hela varukorgen genom att klicka 

på knappen Töm varukorg. 

 

Om din varukorg är korrekt, klicka på knappen Gå till Inköpsförslag. 

 

 

 



 

Rutin 

 

11 (29) 

 

2.2.5. Rangordning på avtal 

I de fall ett avtal har en rangordning mellan olika leverantörer, kommer du alltid 

att få upp ett pop-up fönster om du väljer en vara som inte är från högst rankad 

leverantör på det aktuella avtalet. Du behöver ange orsak om varför du gör ett 

avsteg. 

 

 

2.2.6. Skapa Inköpslistor (Favoriter) 

Du kan skapa inköpslistor för dina återkommande beställningar genom att Skapa 

en inköpslista. När du står på en artikel kan du klicka på symbolen för Alternativ 

och välja Lägg till i inköpslista. Du kan lägga till artikeln i en befintlig inköpslista 

eller välj Ny. 
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Ange ett Namn och en Beskrivning. Du kan här välja om du vill Spara ned 

artiklarna med eller utan antal. 

 

Din sparade inköpslista hittar du under fliken Inköpslistor. 

 

 

Det finns möjlighet att dela din skapade inköpslista med en eller flera kollegor 

genom att klicka på knappen Distribuera. 
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Sök upp din kollega i listan Tillgängliga användare i listan till vänster genom att 

ange namn i fältet Filter och tabba ur. Flytta över namnet till högra fönstret 

Valda användare med pilarna. Klicka på knappen Distribuera. Listan kommer 

nu att dyka upp under fliken Inköpslistor hos valda användare. 

 

2.3. Beställning enligt offert  

Nacka kommun har ett antal leverantörer där du kan beställa enligt offert. Det 

gäller större beställningar och där du varit i kontakt med leverantören och 

mottagit en offert. När du ska beställa en sådan artikel i systemet kommer du till 

ett beställningsformulär som kan kräva olika typer av information. 

Fyll i formuläret enligt instruktion på artikeln. Obligatoriska fält är markerade 

med röd stjärna. Klicka därefter på varukorgen som efter att du fyllt i formulär 

blivit grön. 
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2.4. Beställning Rekvisition 

Beställning genom rekvisition innebär att du handlar i fysisk butik. Du visar upp 

din medhavda rekvisition i kassan och leverantören skickar därefter faktura till 

kommunen. Varje rekvisition är leverantörsspecifik, exempelvis Synoptik, 

Ikea, Ahlsells. Du kan söka fram samtliga rekvisitioner i fritextsökningen eller 

under respektive leverantör i kategoriträdet. Lägg ifylld rekvisition i varukorg och 

slutför inköpsförslaget.  

Din rekvisition behöver attesteras av uppsatt attestant i flödet och skickas 

därefter till din mejl för utskrift.

 

 

 

2.5. Nacka Kommun Allmän Rekvisition 

I Nacka Kommun finns det en Allmän Rekvisition inlagd i sökmotorn. Finns inte 

önskad eller motsvarande vara i sökmotorn bland våra upphandlade leverantörer, 

finns det möjlighet att göra en så kallad direktupphandling, exempelvis entréavgift 

vid besök på museum. Om det skulle bli aktuellt så beställer du via Nacka 

Kommun rekvisition. 
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Du behöver fylla i de obligatoriska fälten som är markerade med en röd 

stjärna. Fältet Belopp i SEK (med röd stjärna i formuläret) är det belopp som 

kommer att stå på rekvisitionen som du tar med till leverantören som underlag 

för fakturering. I det inringade fältet på bilden nedan skriver du samma 

belopp.  

När alla obligatoriska fält är ifyllda, klickar du på blå knappen för att lägga 

i din Varukorg.  

 

Den allmänna rekvisitionen kommer att få automatisk varumottagning vilket 

innebär du inte gör en varumottagning och att fakturan alltid behöver attesteras. 
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3. Skapa inköpsförslag 

 

 

3.1. Beställare 

Namn på beställaren 

3.2. Namnfält för inköpsförslag 

Här kan du döpa ditt inköpsförslag, ex ”Matbeställning vecka 35” 

3.3. Distributionsegenskaper 

Normalorder är standard och det innebär att inköpsförslaget skickas för attest 

och först efter att den är attesterad skapas en inköpsorder som skickas till 

leverantören.  

Det finns ett fåtal verksamheter och användare som har behov av att kunna 

skicka en Expressorder till vissa leverantörer (livsmedel för skolkök etc.). Då 

skickas en inköpsorder direkt till leverantören efter att du skapat ditt 

inköpsförslag utan attest. När du mottagit dina varor så kommer fakturan alltid gå 

ut i arbetsflödet för attest, fakturan kan vid Expressorder aldrig bli automatiskt 

attesterad. Det krävs en speciell behörighetsroll för att kunna lägga en 

Expressorder mot utpekade leverantörer. 

3.4. Leveransadress 

I rullistan finns de leveransadresser som du har behörighet att beställa till. Du ser 

adressen i sin helhet till höger om rullistan.  

3.5. Meddelande till attestant 

I detta fält är det möjligt att ange en kommentar som endast syns för attestanten. 

Kommentaren skrivs ej ut på inköpsordern. 
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3.6. Leveransdatum 
Observera att dagens datum ligger som förslagsvärde. Din enhet kan ha fasta 
leveransdagar mot vissa leverantörer och du behöver i dessa fall uppdatera till 
korrekt leveransdatum i fältet. Leveransdatum sätts på radnivå därför behöver 
du efter att du valt rätt Leveransdatum på något av dessa två sätt. 

 

3.6.1. Leveransdatum på samtliga artikelrader 

Sök fram rätt datum med hjälp av kalendern eller skriva in datum direkt i fältet. 

 

 

Klicka på knappen Tillämpa på alla, för att valt datum ska slå igenom på alla 

artiklar i ditt inköpsförslag. 

 

3.6.2. Leveransdatum på enstaka rader 

Om du har flera artiklar i ditt inköpsförslag och vill ha olika Leveransdatum på 

artikelraderna ska du använda funktionen Tillämpa på urval. Markera aktuell 

artikelrad med en bock, fyll i rätt Leveransdatum i fältet och klicka på knappen 

Tillämpa på urval. 
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3.7. Bifoga bilaga 

För att bifoga dokument till ditt inköpsförslag, exempelvis en offert, ska du klicka 

på Gemsymbolen uppe i högra hörnet för att öppna Dokumentarkiv.  

 

 

Ett nytt fönster öppnas och klicka på knappen Lägg till Dokument.  

 

 

 

Här Ska du välja Dokumenttyp genom att klicka på pilen i rullistan: 

Välj Extern bilaga rekvisition för att dokumentet ska skickas till leverantör. 

Välj Intern bilaga rekvisition om dokumentet endast ska vara som intern 

information. 

Klicka på knappen Överför för att söka fram din nedsparade fil på datorn. Klicka 

därefter på Spara. 
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Dokumentet har nu lagts till i dokumentarkiv. Kryssa ned fönstret uppe i högra 

hörnet för att stänga dokumentarkivet och återgå till ditt inköpsförslag. 

 

Om du behöver ta bort ditt bifogade dokument, ställ dig på dokumentet och 

högerklicka och välj Ta bort. 

 

3.7.1. Bifoga bilaga på radnivå 

I de fall du skapar ett inköpsförslag med fler än en leverantör och det finns behov 

av att bifoga en bilaga, behöver du bifoga dokument på radnivå. På så sätt styrs 

bilagan till rätt leverantör och order. 

Du bifogar på radnivå genom att klicka på gemet på aktuell artikelrad. 

 

 

Klicka på Lägg till dokument. 
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Här ska du välja dokumenttyp i rullistan genom att klicka på pilen. 

Välj Extern bilaga rekvisition för att dokumentet ska skickas till leverantör. 

Välj Intern bilaga rekvisition om dokumentet endast ska vara som intern 

information. 

 

Klicka på knappen Överför för att söka fram din nedsparade fil på datorn. Klicka 

därefter på Spara. 
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Dokumentet har nu lagts till i dokumentarkiv. Kryssa ned fönstret uppe i högra 

hörnet för att stänga dokumentarkivet och återgå till ditt inköpsförslag. 

 

 

Om du behöver ta bort ditt bifogade dokument, ställ dig på dokumentet och 

högerklicka och välj Ta bort. 
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3.8. Lägg till fler artiklar 

Det finns möjlighet att från inköpsförslaget komplettera din beställning med 

ytterligare varor genom att klicka på knappen Sök artiklar. 

 

3.9. Kontering 

På ditt inköpsförslag anges kontering per artikelrad. Konto hämtas från artikeln 

och förslagsvärde för Ansvar och Verksamhet hämtas från dina uppgifter 

lönesystemet som sedan skickas till UBW resursregister via en integration.  

3.9.1. Ändra kontering på samtliga rader 

För att ändra kontering på samtliga rader på ditt inköpsförslag, börja med att 

kryssa i den översta bocken till vänster, den markerar samtliga artikelrader.  

 

Klicka på förstoringsglaset på en av raderna, nytt fönster öppnas och du kan 

här ändra Ansvar (eller annat koddel).  

Klicka därefter på knappen Applicera kostnadskategori på valda rader 

 

Därefter får du en kontrollfråga som du ska svara OK på för att lägga på din 

ändring på valda rader: 
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Stäng fönstret genom att klicka på Klar och du kommer tillbaka till ditt 

inköpsförslag, nu har raderna uppdaterats med din ”nya” kontering. 

 

3.9.2. Ändra kontering på enstaka rad 

Det finns möjlighet att ändra kontering på enstaka rader på ditt inköpsförslag. 

Ställ dig på aktuell rad som du vill justera och klicka på det lilla 

förstoringsglaset på raden. 

 

Nytt fönster öppnas upp och du kan ändra koddelarna, klicka sedan på knappen 

Klar 
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3.9.3. Dela upp rad 

Det finns möjlighet att dela upp en/samtliga rader på ditt inköpsförslag om 

exempelvis flera ansvar ska stå för kostnaden.  

Ställ dig på raden som du vill justera och klicka på det förstoringsglaset på 

raden. 

 

Nytt fönster öppnas upp och du kan ändra koddelarna. Klicka på knappen Dela 

Kostnad. 

 

Ange den procentsats eller det belopp som din befintliga rad ska ha. Ny rad 

kommer att skapas under. Ange önskad kontering på den nya raden och klicka 

på Klar för att spara dina ändringar på raden. 
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3.10. Konto 48500 

Säkerställ att konto 48500 (kommunens ankomstkonto) inte finns på någon rad i 

ditt inköpsförslag innan du skickar inköpsförslaget på attest. Du måste alltid 

byta ut konto 48500 till ett giltigt konto.   

 

3.11. Skicka inköpsförslag till attest 

Du skickar ditt inköpsförslag för attest genom att klicka på knappen Skicka för 

attest 

 

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. 
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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  

 

 

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 
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• Avslutad – Ditt förslag har blivit attesterat och skapat ett 

inköpsordernummer  

 

 

4.2. Mina beställningar NK (RQ1) 

Du hittar frågan under menypunkt Rapporter/Globala rapporter/Fråga Inköp  

Här kan du få fram mer detaljerad information om dina ordrar, exempelvis på 

Ordersvar, Leveransdatum, levererat antal och exempelvis om det finns artiklar 

på ordern som ej har blivit varumottagna. Du filtrerar ditt sökresultat genom att 

fälten Sök med * om du inte vet exakt värde.  
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4.3. Alla beställningar NK (RQ3) 

Du hittar frågan under menypunkt Rapporter/Globala rapporter/Fråga Inköp  

Här kan du få fram mer detaljerad information om ordrar, exempelvis på 

Ordersvar, Leveransdatum, levererat antal och exempelvis om det finns artiklar 

på ordern som ej har blivit varumottagna. I den här frågan kan du söka upp 

beställningar som en kollega har gjort genom att söka på exempelvis 

användarnamn eller på ett Ansvar. 
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