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1. Statliga myndigheter ska använda PEPPOL från 2018 enligt
förordning
Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om nya föreskrifter för de statliga
myndigheternas e-handel. Den stora nyheten är ett krav på att myndigheterna ska
kunna använda PEPPOL:s infrastruktur som träder i kraft den 1 november
2018. Syftet är att det ska bli enklare att ansluta leverantörer för de statliga myndigheterna.
I och med denna förändring görs också ett fåtal mindre förändringar från 1 januari
2016 som gäller bland annat versioner på e-handelsstandarder, då några äldre
versioner inte längre är aktuella. Vidare tydliggörs också att myndigheten endast
erbjuder mottagande av e-fakturor från varu- och tjänsteleverantörer, enligt SFTI
rekommenderade standarder.
De nya föreskrifterna finns på www.esv.se
PEPPOL rekommenderas sedan november 2014 även generellt för e-handel i
offentlig sektor efter beslut inom SFTI (samverkan mellan ESV, SKL och Upphandlingsmyndigheten). Eftersom PEPPOL rekommenderas för såväl statliga
myndigheter som kommuner, landsting och regioner bedrivs spridningsaktiviteter
för att underlätta användningen av PEPPOL men även av de meddelanden som
primärt ska sändas där; Svehandel-meddelandena. För mer information om dessa
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kommande tillfällen, se www.sfti.se
2. Möjligheter till EU-bidrag för e-fakturering och e-upphandling
EU kommissionen har i november annonserat ut möjligheter att söka bidrag inom
bl. a. områdena e-fakturering och e-upphandling. information om de möjligheter
som finns inom ramen för Connecting Europe Facility (CEF).
Observera att det är korta tider för att ansöka; 19 januari beträffande e-invoicing
och 15 mars för e-procurement. Det finna andra områden inom CEF också så som
exempelvis e-Delivery, e-Identification, e-Health o.s.v.
Det finns flera s.k. calls med olika datum för ansökan, som gäller från tidigt 2016.
3. Nya annonsformulär för upphandling publicerade
När den nya lagstiftningen på upphandlingsområdet finns på plats kommer det
även att finnas nya formulär för annonserna. Dessa formulär har nu publicerats av
EU kommissionen och finns på Publikationskontoret/TED, se annonsformulären.
4. E-upphandling; konferens 6 april samt nationellt forum
Mot bakgrund att e-upphandling kommer att bli obligatoriskt för upphandlingar
över tröskelvärdena i och med att direktiven implementeras till svensk rätt kommer vi att satsa på utbildningar och informationstillfällen på olika orter. Vänligen
återkom om ni vill att vi ska anordna något lokalt/regionalt. Det som idag finns
datumsatt är en e-upphandlingskonferens som äger rum den 6 april på SKL i
Stockholm. Inbjudan kommer i mitten av januari.
Ett nationellt e-upphandlingsforum har vidare bildats inom ramen för SFTI i syfte
att utgöra en mötesplats för frågor relaterade till de nya bestämmelserna och användningen av e-upphandling. Det finns även en koppling till den Europeiska
expertgruppen för e-upphandling, EXEP. Syftet är att det ska bli återkommande
möten. Det första ägde rum den 9 december. Information om kommande möten
m.m. kommer att finnas på www.sfti.se
5. Fakturaunderlag för utomlänsvård klar
Inom ramen för SFTI bedrivs ju ett arbete som avser att möjliggöra effektiv
elektronisk fakturering av utförda vårdtjänster mellan landsting/regioner. Önskemålet om detta kom från både landstingens/regionernas ekonomidirektörer
(genom deras nätverk) och Redovisningschefsnätverket. Eftersom det redan pågår
arbete kring en elektronisk inköpsprocess inom ramen för SFTI bestämdes det att
arbetet med e-fakturering mellan landsting/regioner skulle hänskjutas dit och även
där hade önskemål om detta framförts.
Huvuduppgiften har varit att ta fram ett digitalt fakturaunderlag som skall bifogas
till fakturorna som både kan vara via e-fakturering eller pappersfakturering.
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En arbetsgrupp med företrädare för ett antal landsting och regioner bildades.
Arbetet inleddes med att definiera vilken information som behövde utbytas digitalt som fakturaunderlag i en XML-fil.
Det finns nu en filspecifikation som utarbetats av arbetsgruppen där det tydligt
framgår vilka uppgifter som är nödvändiga vid fakturering. Eftersom det var ett
uttalat önskemål från ekonomidirektörerna att även få mer information kring vårdtillfällena för att möjliggöra uppföljning av utförd vård togs även sådan information med. Eftersom det idag från juridisk synvinkel dock saknas rättsliga förutsättningar för att utbyta informationen för just verksamhetsuppföljning, är nu fokus
att man börjar med att utbyta enbart den information som behövs för fakturagranskning.
Innehållet i fakturaunderlaget för utomlänsvård är bestämt och beslutat efter möte
med ekonomidirektörerna den 18 september. Filspecifikationen finns på
www.sfti.se
6. Ändrade versioner av rekommenderade SFTI specifikationer
Det finns idag varianter av SFTI rekommendationer som inte används eller som
ersatts av senare versioner och där det inte finns anledning att ha kvar dubbla
versioner. När det gäller SFTI rekommendationer som inte används avser det
SFTI/ESAP 6.5.1, Avropskopia. För webb-baserade beställningar, hämtköp och
liknande finns istället Punch-out och Orderöverenskommelsen. Dessa är i Edifact,
men där finns ett arbete med att de ska finnas även i XML format, efter att det nu
finns sådan standard, beslutad den 2 december inom CEN (CEN/BII).
När det gäller dubbla versioner är det Svekatalogen och Sveordern, där endast de
senaste versionerna nu rekommenderas.
Till grund för beslutet ligger ett underlag med både förslag på begränsning av antalet versioner m.m. men även om principer för versionshantering och översyn
framöver av SFTI:s rekommendationer. Frågan togs upp vid SFTI beredningsgrupps möte den 24 november och fattades sedan beslut om vid styrgruppens
möte den 30 november. Ändringarna kommer att införas på SFTI:s webbplats.
Som nämnts under p. 1 kommer informationsinsatser att äga rum under nästa år
kring Svehandels-meddelandena och PEPPOL.
7. Samordnad varudistribution och nytt nätverk; första träff den
20 januari
Samordnad varudistribution införs i allt fler kommuner, och ofta i kombination
med e-handel. Det ger samtidigt ett behov av kunskap och erfarenhetsutbyte. Konferenser har anordnats men det har även framkommit önskemål om ett nätverk där
man kan utbyta erfarenheter och öka kunskapen.
Samtidigt finns det behov av förbättringar exempelvis av standarden samt mer
stöd i form av handledning och råd.
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Vid e-handelsdagarna var samordnad varudistribution ett tema för gruppdiskussion och det framkom då specifikt önskemål om en träff i början av året.
I syfte att även anordna träffar på andra orter än Stockholm, börjar vi med
Hässleholm, en knutpunkt och programmet anpassas efter restider.
På nätverksträffen ges både presentation av hur införandet går i Österlenkommunerna och vilka erfarenheter de fått.
Vi kommer även att ta upp frågan om leveransavisering och Mats Rosén, ansvarig
för Supply chain och Change management på DSV informerar om vilka meddelanden som används idag och hur inom transport och logistikflöden. Vi kopplar
an till detta och SFTI därefter.
Programmet innehåller i övrigt punkter kring hur det fungerar rent praktiskt med
den samordnade varudistributionen och det ges därför gott om tid för gruppdiskussioner.
Tid och plats: Onsdagen den 20 januari i på Hotell Statt i Hässleholm.
Inbjudan, länk för anmälan för denna träff till självkostnadspris finns på
www.sfti.se
----------För information i övrigt, se www.sfti.se
Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns.
Vill ni inte ha detta Nyhetsbrev i fortsättningen, maila Lena Jerreman,
lena.jerreman@skl.se
Med vänlig hälsning,
Kerstin Wiss Holmdahl

