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1. ESV upphandlar ramavtal för e-upphandlings- och e-handelslösningar för även kommuner och landsting/regioner
Ekonomistyrningsverket (ESV) upphandlar och förvaltar statliga ramavtal för
administrativa system och tillhörande tjänster. ESV ska nu genomföra en ramavtalsupphandling av systemstöd för e-inköp. Med e-inköp avses
- e-upphandling
- e-handel
- elektronisk fakturahantering
- skanning
-operatör för förmedling av kundfaktura.
ESV kommer att erbjuda kommuner, landsting och regioner att delta i upphandlingen. Det innebär att ESV kommer att tillskriva alla kommuner, landsting och
regioner om detta inom kort.
Finns frågor, vänligen kontakta projektledaren för denna ramavtalsupphandling,
Annie Sörensen, annie.sorensen@esv.se
2.

E-upphandling; enhetligt upphandlingsdokument m.m.

Lagrådets granskning av förslagen till ny upphandlingslagstiftning pågår.
På SKL förbereder vi nu utbildningar som kommer att äga rum under våren. Vi
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kommer även att tidigare anordna en konferens kring e-upphandling. Vid denna
kommer vi bl. a. att gå in på den nya reglerna om det enhetliga upphandlingsdokumentet för kvalificering av anbudsgivare, om ingivande av anbud elektroniskt, om
e-kataloger m.m. Datum för denna dag kommer att publiceras inom kort på
www.sfti.se och inbjudan kommer även att sändas ut.
3

Samordnad varudistribution

Den 9 september ägde en konferens rum om samordnad varudistribution och med
koppling till e-handel. Det fanns stort intresse för konferensen och även efter
denna. Vi avser därför att fortsätta med erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av
frågorna och kommer att återkomma kring detta med ny tid, som troligen blir i
januari. Information kommer att finnas på www.sfti.se samt sändas ut.
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E-handelsdagar den 12-13 november

Den 12-13 november anordnas e-handelsdagar i Stockholm. Det är en möjlighet till
erfarenhetsutbyte och diskussion både vid införandet av elektronisk handel och efakturering och fortlöpande när man arbetar med e-handel är att delta i e-handelsdagar som anordnas en gång per år. Dessa dagar har tidigare benämnts projektledarträffar, men då innehållet i dagarna är så utformat att det passar även för er
som fortlöpande arbetar med e-handel och e-fakturering som en del av den ordinarie verksamheten, har vi från och med i år ändrat namnet till "E-handelsdagar".
På agendan för årets dagar finns bl. a. styrning och uppföljning. Vidare finns frågor kring leverantörsanslutning samt specifikt kring läkemedelsbeställningar, där
bl. a. information ges om ett omfattande arbete med multipla bekräftelser, d.v.s.
att arbeta med även ändringarna i beställningar på ett effektivt sätt. Likaså får vi
information om hur man kan arbeta med konsignationslager/integrerade förrådssystem. Ett annat fokus är tjänstebeställningar.
Företrädare för ett par statliga myndigheter, en kommun samt ett landsting delger
sina erfarenheter. Därutöver kommer aktuell information att ges i olika frågor.
Mer information finns i inbjudan som dels sänts ut, dels finns på www.sfti.se
----------För information i övrigt, se www.sfti.se
Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
eller tfn: 08 452 79 87.
Vill ni inte ha detta Nyhetsbrev i fortsättningen, meddela Lena Jerreman,
lena.jerreman@skl.se
Med vänlig hälsning
Kerstin Wiss Holmdal

