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1. Propositionen om nytt regelverk för upphandling
Regeringen fattade idag, den 30 juni, beslut om propositionen gällande nytt regelverk om upphandling. Genom propositionen, som nu överlämnas till riksdagen,
föreslås hur 2014 års EU-direktiv på upphandlingsområdet ska implementeras i
Sverige. Lagstiftningen kommer att gälla från den 1 januari nästa år.
Av intresse ur e-upphandlingssynpunkt är särskilt bestämmelserna om att kommunikation under en upphandling (särskilt ingivande av anbud) som huvudregel ska
ske elektroniskt. Regeringen anser inte att man bör använda möjligheten att senarelägga ikraftträdandet av bestämmelserna om obligatorisk elektronisk kommunikation. Det innebär att reglerna föreslås träda ikraft redan nästa år för alla upphandlande myndigheter och enheter.
Särskilt viktigt att peka på i övrigt är även ett nytt system för utredning om leverantören genom det Europeiska Upphandlingsdokumentet (egen försäkran).
.
Vidare finns bestämmelser om elektroniska metoder för upphandling (dynamiska
inköpssystem, elektroniska auktioner och elektroniska kataloger).
Här finns propositionen:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/06/prop.-201516195/
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Det kommer under hösten att finnas kurser kring den nya upphandlingslagstiftningen och även specifik sådan kring de nya delarna som avser elektronisk offentlig
upphandling, se www.skl.se samt www.sfti.se
2. Nationell upphandlingsstrategi
Regeringen har även lanserat en nationell upphandlingsstrategi. Syftet är att få fler
myndigheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet. Upphandlingsstrategin finns här:
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/06/nationella-upphandlingsstrategin/
3. Nyheter kring e-handel och standard, särskilt ny version av fulltextfakturan
Uppdaterad version av SFTI Fulltextfaktura
Vid SFTI beredningsgrupps möte i maj fattades beslut om en uppdaterad version
(2.4) av SFTI Fulltextfaktura. Skälet är att Fulltextfakturan behöver uppdateras
med de ändringar som förts in i de senaste versionerna av nettodatafakturorna enligt SFTI/ESAP 6 och 9; avsikten är att nettodata- och fulltextalternativen skall
vara helt likvärdiga men att koder i Fulltextfaktura skall vara kompletterad med
text så att den kan fungera oberoende av om parterna utväxlar så kallat masterdata
i förväg.
Bland tilläggen i version 2.4 finns leverantörens bankgiro, plusgiro och kontonummer, samt de nya pristyper som tillkommit i ADS 6.1.6 Faktura.
Användare som inte har behov av information utöver version 2.3 kan fortfarande
fakturera med den äldre versionen som grund. Beredningsgruppen beslöt därför att
behålla både version 2.3 samt 2.4.
Varukorg (punch-out) och Orderöverenskommelse i XML format
Inom det Europeiska CEN (CEN BII3) fastställdes i slutet av förra året två profiler som motsvarar SFTI:s 6.5.2 Orderöverenskommelse respektive 6.5.3 Varukorg (Punch-out). Inom OpenPEPPOL har arbete initierats för att ta fram anvisningar för implementation (sk BIS-specifikationer; jämför med Svekatalog, Sveorder och Svefaktura i dess senaste versioner).
En spegelgrupp har bildats inom SFTI för att kunna ge in synpunkter. Resultaten
väntas finnas framme om cirka ett halvår.
E-katalog (pris-och artikelinformation) för även upphandlingsfasen
Idag finns Svekatalog och Pricat för att definiera artiklar och priser för upphandlade
produkter. Det finns nu ett arbete som pågår att komplettera katalogen så att den
kan användas redan i samband med upphandlingen. Inom ramen för
CEN(CENBII3) finns ett förslag till e-katalog som också hanteras inom Open
PEPPOL och som dessutom ska användas i piloter mellan några länder inom ramen
för EU projektet eSENS.
Vi avser att inom SFTI bjuda in till ett möte för även denna Svekatalog för upphandlingsfasen. Se information om datum för detta på www.sfti.se

2016-06-30

3 (4)

4. Samordnad varudistribution och nätverksträff 5 september
En arbetsgrupp finns inom SFTI för samordnad varudistribution. Den bildades
med anledning av ett antal konkreta frågeställningar som lyfts fram vid dels ehandelsdagarna dels vid möte med nätverket för samordnad varudistribution.
Samdistributörer behöver bättre information om det gods som de skall hantera. En
fråga var därför om SFTI behöver ta fram en nytt meddelande Transportinstruktion eller om en leveransavisering, från leverantören till köparen, i utökad form
kan används för att informera även samdistributören.
Andra frågor som hanteras i arbetsgruppen är hantering av order som lämnas på
annat sätt än genom elektronisk beställning – denna situation skulle kunna hanteras med meddelandet Orderöverenskommelse. Från leverantörer har framförts
önskemål om att få kvittens av kollin som tags emot av samdistributören; för detta
skulle ett nytt meddelande behövas.
Arbetsgruppen ska behandla dessa frågor vid nästa möte i nätverket för samordnad varudistribution, som är inbokat till 5 september i Stockholm.
5.
ber

Utomregional fakturering av vård och nätverksträff 22 septem-

Inom ramen för SFTI bedrivs ju ett arbete i en arbetsgrupp som avser att möjliggöra effektiv elektronisk fakturering av utförda vårdtjänster mellan landsting/regioner.
De utförda tjänsterna beskrivs i ett fristående dokument som fogas som bilaga till
fakturan. Nu finns även en beskrivning med en XML-struktur och anvisning för
hur faktura (Svefaktura) skall referera till bilagan Svefaktura. Bilagan kommer att
skickas via separata kanaler; en säker kommunikationslösning för att överföra bilagor tas fram av Inera.
Nästa steg är att ett par regioner påbörjar pilotprojekt för att skicka fakturaunderlaget via Ineras tjänst.
Ett möte i nätverket för utomregional fakturering kommer att äga rum den 22 september.
6. Nationellt e-upphandlingsforum
Ett nationellt forum för e-upphandling bildades inom ramen för SFTI i december
förra året. Det var ett stort intresse med drygt ett 50-tal deltagare. Det är ett öppet
forum att delta i.
Forumet ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte av e-upphandlingsfrågor,
kopplingen till de nya direktiven och dessas implementering, m.m. Den ska utgöra
en spegelgrupp till Expertgruppen för e-upphandling (EXEP). I EXEP finns tre
undergrupper: för regulatoriska frågor, för styrning och kunskapsuppbyggnad
samt för lösningar och interoperabilitet. Rapporter med rekommendationer ska
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färdigställas under året.
Det andra mötet i det svenska forumet ägde rum den 11 maj. Fokus var på det
Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD), dynamiska inköpssystem
och e-kataloger.
Nästa möte i forumet kommer att äga rum under hösten. Inbjudan kommer att finnas på www.sfti.se För intresserade som vill delta och även få tillgång till olika
dokument i Samarbetsrummet (liknande Projektplace), kontakta Lena Jerreman,
lena.jerreman@skl.se
7.

Grundkurs e-handel 28-29 september

Höstens grundkurs i e-handel äger rum den 28-29 september i Stockholm.
Kursen innehåller frågor kring införandet av e-handel och de förberedelser som
behövs. Frågor specifikt kring bokföring, attestreglementen och intern kontroll ingår. Likaså är anslutning av varu-och tjänsteleverantörer en viktig del, såväl vid
införandet som fortlöpande.
Bland kursledarna finns företrädare för kommuner med erfarenhet av införande av
e-handel samt från Kommunalekonomernas förening. Praktikexemplet denna gång
är Uddevalla kommun.
Inbjudan finns på www.sfti.se
8.

Svehandel och PEPPOL kurs 27 oktober

Sedan november 2014 rekommenderar SFTI PEPPOL som infrastruktur. Syftet
med denna rekommendation om kommunikationssätt är att underlätta anslutningen av varu-och tjänsteleverantörer. Kurser anordnas regelbundet för att informera om vad infrastrukturen innebär och likaså går vi in på de meddelanden som
kan sändas nu direkt, Svehandelsmeddelandena.
Nästa kurstillfälle är den 27 oktober i Stockholm, se inbjudan snart på www.sfti.se
9.

E-handelsdagar (tidigare projektledarträff) 14-15 november

Årets e-handelsdagar, tidigare benämnda projektledarträffar äger rum den 14-15
november i Stockholm. E-handelsdagarna ger en möjlighet till erfarenhetsutbyte
och diskussion, både vid införandet av elektronisk handel och e-fakturering och
fortlöpande när man arbetar med e-handel.
Mer information om dessa samt inbjudan kommer att finnas på www.sfti.se
----------Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns.
Med vänliga hälsningar,
Kerstin Wiss Holmdahl
Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se , tel. 08 452 79 87

