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1. Remiss om kommande lagstiftning om e-fakturor vid offentlig
upphandling
Regeringen har i dagarna avgett förslag till ny lagstiftning om elektronisk fakturering. Det gäller implementering av direktivet EU 1014/55 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Enligt detta ska alla upphandlande myndigheter
och enheter acceptera att ta emot elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya standarden för e-faktura som f.n tas fram och de två tekniska formaten. Detta ska gälla från november 2018 eller senare ifall standarden
publiceras senare. Troligen blir ikraftträdandet i början av 2019.
Regeringen föreslår nu att gå längre och lagstifta om att leverantörer till offentlig
sektor ska skicka elektroniska fakturor. Lagförslaget innebär i dessa delar
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att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för
elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering
har avtalats,
att den myndighet som regeringen bestämmer (ESV) vid vite får förelägga en leverantör att de fakturor som leverantören utfärdar ska överensstämma med den
europeiska standarden för elektronisk fakturering,
att bestämmelserna i lagen inte ska tillämpas i de fall ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet och
Det föreslås vidare att informationsinsatser ska göras till stöd för införandet och
det gäller till både leverantörer, till upphandlande myndigheter och enheter samt
till leverantörer av affärssystem, VAN-operatörer m fl. Information och support
föreslås genomföras av ESV i samverkan med SKL och Upphandlingsmyndigheten, då gemensamt arbete redan finns genom SFTI.
Lagförslaget, DS 2017:31 är nu ute på remiss fram till den 29 september. SKL
hade redan i samband med ESV:s regeringsuppdrag och rapport i denna fråga
2015 remissmöte där kommuner och landsting/regioner ställde sig positiva till att
förbjuda pappersfakturor, men vi kommer även att anordna remissmöte nu när
lagförslaget finns. Vi återkommer om detta.
Här finns lagförslaget: Lagförslag
2. Enkät om e-fakturering och e-handel
Med anledning av kommande lagkrav men även för att kartlägga omfattningen av
e-fakturering och e-handel genomfördes i vintras en enkätundersökning. Rapporten baserad på enkätundersökningen har tidigare sänts ut. För er som vill ta del av
denna igen finns den här: Enkätrapport
3. Leverantörsprövning med egen försäkran,ESPD
Det finns många frågor kring leverantörsprövning och användning av egen försäkran och ESPD formuläret. Upphandlingsmyndigheten har viss information på
webbplatsen, se Egen försäkran ESPD men ska även publicera en handledning.
SKL kommer att ha en kurs den 3 oktober med fokus på leverantörsprövning och
egen försäkran samt även dynamiska inköpssystem; reglerna och erfarenheter hittills. Se mer nedan under "Kurser och konferenser".
4.

Reviderade annonsformulär förelås

Ett 20-tal ändringsförslag till existerande standardformulär för annonseringar av
upphandlingar i TED presenterades av EU kommissionen i slutet av november
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2016. Sedan följde ett öppet samråd från vilket EU kommissionen presenterat resultaten i mars 2017. Kommissionen förbereder nu en genomförandeakt som
också den ska upp till offentligt samråd. Information finns här: Samråd upphandlingsannonser
Vi återkommer när det blir dags för det offentliga samrådet. SKL ser det som angeläget att bevaka denna fråga för att få ändamålsenliga annonsformulär. För kontakt kring detta hänvisas redan nu till Upphandlingsmyndigheten, Andreas Larsson.
5. Ny standard för Punch-out och Order Agreement
Ny standard för Punch-out och Order Agreement (Orderöverenskommelsen) finns
nu framtagen. Det har tagits fram inom CEN och Open Peppol och dessa specifikationer ersätter nu de befintliga, SFTI/ESAP 6.5.3, Varukorg och SFTI/ESAP
6.5.2, Orderöverenskommelse. De nya specifikationerna är i XML format.
När det gäller Punch-out rekommenderade SFTI beredningsgrupp vid mötet den
16 maj att en handledning tas fram till stöd för användningen samt tolkning av termer m.m. innan den publiceras. Detta beslutades sedan av SFTI styrgrupp. Arbetet
med handledning har påbörjats och fler som är intresserade av detta är välkomna
att delta i arbetet. Det är främst användarkompetens som efterfrågas. Kontakta
kerstin.wiss.holmdahl@skl.se eller tekniskt.kansli@skl.se
Målsättningen är att handledningen ska bli klar i september och då kan även specifikationen för Punch Out fastställas. Det finns även en specifikation klar för
inloggningsförfarandet.
När det gäller Orderöverenskommelsen, nu i XML format och benämnd Order
Agreement gäller den som SFTI rekommendation från den 9 juni. Se mer på
www.sfti.se
6.

Svefakturahandledning

Vi ser f.n över behov av kompletterande regler för hur specifikt svenska företeelser ska hanteras i transaktionsformat som utvecklats i europeiskt samarbete. Det
finnas behov av stöd i form av valideringsregler i tillägg till de som följer med det
gemensamma europeiska formatet, som exempel övervägs regler för bankgiro,
plusgiro och beställarreferens.
Användare som har förslag och önskemål på sådana regler ombeds kontakta SFTI
tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se
7.

Utomlänsfakturering

Arbetet med att utveckla en elektronisk process för fakturering av vårdinsatser
mellan landsting och regioner är nästan klart. Vid faktureringen används dels Svefaktura och dels ett speciellt framtaget fakturaunderlag där uppgifter om vårdinsats beskrivs. Eftersom fakturaunderlaget innehåller känsliga uppgifter skickas
den som separat transaktion med högre skyddsklass via Ineras tjänsteplattform.
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Det pågår pilottester mellan ett par landsting/regioner. Därefter ska alla landsting
och regioner kunna skicka och ta emot fakturaunderlaget digitalt.
För frågor kring detta, kontakta kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
8.

Läkemedelsbeställningar respektive slutenvårdsdos

Status på arbetet med läkemedelsbeställningar är att en handledning nu finns
framtagen. För ex tempore beställningar planeras en specifikation och XML
schema för Tillverkningsrapport.
För slutenvårdsdos har vissa beslut fattas kring vilka elektroniska meddelanden
som ska användas och likaså finns en datamodell och schema framtaget, men som
fortfarande är öppna för synpunkter.
För frågor eller synpunkter, kontakta SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se
9.

Krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster

En uppdaterad handledning om "Krav på e-handel vid upphandling av varor och
tjänster" finns sedan i november på www.sfti.se
Den är framtagen för att vara en hjälp för att ställa krav på e-handel i samband
upphandlingar av varor och tjänster. Det handlar om att analysera den egna organisationens förutsättningar, att välja affärsprocess samt att utforma förfrågningsunderlaget.
Det sista avsnittet innehåller mallar med exempel på texter och e-handelskrav som
kan användas i förfrågningsunderlag.
Ett antal informationstillfällen/kurser kring denna handledning kommer att äga
rum på olika orter under hösten. Första datumet är den 4 oktober i Malmö. Inbjudan kommer att finnas på www.sfti.se inom kort. Man kan kombinera denna halvdagskurs med att på eftermiddagen delta i kurs om Svehandel och PEPPOL.
10.

Ny tjänst som upphandlingsexpert på SKL utannonserad

SKL söker en upphandlingsexpert med intresse för upphandlingsfrågor och digitala inköpsprocesser. Huvudfokus är elektronisk upphandling, e-handel och
elektronisk förvaltning, men även att kunna hantera frågor om upphandlingsstrategier och uppföljning.
Välkomna att ansöka, annonsen finns här: Annons
11.

Kurser och konferenser under hösten

Kurs e-upphandling
Kurs med fokus på dynamiska inköpssystem och leverantörsprövning med användande av ESPD äger rum den 3 oktober i Stockholm. Föreläsare från bl a Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. Inbjudan kommer att sändas ut samt
publiceras på www.sfti.se samt www.skl.se .
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Kurser e-handel
Kurs om krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster den 4 oktober i
Malmö. Kursen är en halvdagskurs och kan kombineras med:
Översiktskurs om Peppol och Svehandel den 4 oktober i Malmö på eftermiddagen.
Fler tillfällen på olika orter är under planering när det gäller krav på e-handel vid
upphandlingar samt Peppol och Svehandel. Inbjudan inom kort på www.sfti.se
Grundkurs e-handel den 18-19 oktober i Stockholm. Inbjudan kommer att sändas ut samt finnas på www.sfti.se
E-handelsdagar (tidigare projektledarträff)
Årets e-handelsdagar äger rum den 8-9 november i Stockholm. Inbjudan kommer
i mitten av augusti.
12.
Webbsändningar om den nya dataskyddsförordningen
SKL anordnar kurser och informationstillfällen om den nya dataskyddsförordningen. Vissa webbsändningar har redan ägt rum, men finns tillgängliga här:
Dataskyddsförordningen
13.

Kommande möten inom SFTI

Nästa möte i SFTI Beredningsgrupp är den 17 oktober. Välkomna att ansluta till
Beredningsgruppen samt till övriga arbetsgrupper.
Möten i de olika arbetsgrupperna annonseras ut via www.sfti.se samt mailutskick.
Finns intresse att delta i någon av dem, se ovan under p.5,7 och 8 och därutöver
arbetsgrupp för e-upphandling och e-kataloger samt för samordnad varudistribution, kontakta kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
----------Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns.
Med vänliga hälsningar,
Kerstin Wiss Holmdahl
Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se , tel. 08 452 79 87 , 070 548 96 86

