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1.

Lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling antagen

Riksdagen antog den 14 juni lagen om elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att upphandlande myndigheter och enheter är
skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.
Vidare ska de fakturor som leverantörer 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.
Lagförslaget omfattar alla inköp som görs från den 1 april 2019. När köp är baserat på ramavtal gäller det för fakturor som utfärdats till följd av upphandlingar
som påbörjats efter ikraftträdandet 1 april 2019.
Kravet på e-faktura gäller vid upphandlingar/köp såväl över som under tröskelvärdena. Kravet gäller enbart inköp där betalning sker mot faktura, ej kontantbetalningar. Köp med betalkort likställs med kontant betalning.
Undantag finns när ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för
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röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.
Se mer i propositionen: Prop.2017/18: 153 och Finansutskottets betänkande
2017/18:FiU 40
Stödåtgärder, information inför lagkravet
Ett antal stödåtgärder utifrån det kommande lagkravet har redan initierats, bl. a informationsdagar och det blir fortsatta insatser under hösten. Det gäller både kurser
och informationstillfällen samt olika slag av stödmaterial att användas exempelvis
vid leverantörskontakter.
Redan nu finns viss information, se bl.a Frågor & svar e-faktura Vi återkommer
med datum och annan information. Välkomna med ev frågor eller om önskemål
om informationsaktivitet i er kommun, landsting eller region, maila Kerstin Wiss
Holmdahl, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se tfn: 08-452 79 87.
2.

Ny lag om kommunal bokföring; ändrade regler om arkiveringstid mm

En ny Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning beslutades den
16 maj. Den innefattar att kommunernas och landstingens årsredovisningar får fler
delar och regler kring hur kommunernas eller landstingens bokföringar ska vara
ordnade.
Av betydelse för e-handel är särskilt bestämmelserna i 13 § om arkivering. En
sänkning av tiden för bevarandet av räkenskapsinformationen finns från 10 till 7
år . Det stadgas att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används
för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska
minst bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av räkenskapsåret.
Läs mer här: Lag ( 2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Det finns mer information på SKL:s webb, se Ny kommunal redovisningslag
3.

Betänkande från utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler
Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har nu överlämnat sitt betänkande ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, SOU 2018:44. Detta förslag ska nu remissbehandlas.
I den första delen lämnar utredningen förslag om hur reglerna i LOU och LUF om
upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster som
anges i lagarnas bilaga 2 (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) kan göras
enklare och flexiblare.
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I den andra delen av uppdraget ska utredningen överväga vilka åtgärder som kan
vidtas för att minska antalet överprövningsmål, och lämna förslag till regler om
ansökningsavgift i överprövningsmål samt om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader.
4.
Nya standarden för e-faktura klar
SFTI har nu beslutat att rekommendera den nya PEPPOL BIS Billing 3 fakturan,
baserad på den europeiska standarden för e-faktura (EN 16931). Det är PEPPOLnätverkets implementering av den europeiska standarden.
Det är detta format som upphandlande myndigheter och enheter ska kunna ta emot
e-fakturor enligt från den 1 april nästa år, även om man kan överenskomma om
annan standard.
PEPPOL-fakturan är baserad på det tekniska formatet UBL. Upphandlande myndigheter och enheter måste dock kunna ta emot faktura enligt standarden enligt
även den s.k CII formatet om leverantör så begär.
Det kommer i övrigt att anordnas kurser och informationstillfällen under hösten
avseende den nya standarden samt PEPPOL som kommunikation, se www.sfti.se
5.

Låna in erfarna e-handelsprojektledare

SKL har ”lånat in” fyra erfarna e-handelsprojektledare på deltid som komplement
till de kurser, konferenser och annat stöd som tillhandahålls vid införande av ehandel och e-fakturering.
Ni erbjuds nu att ta del av deras kunskap och erfarenhet. Det vi erbjuder är
”punktinsatser” på en omfattning av en eller några dagar, däremot inte projektledarskap vid ett införande. Det kan handla om stöd
 för er som står i begrepp att införa eller överväger att införa e-handel,
 för specifika frågor, exempelvis kring leverantörsanslutning, tjänstebeställningar eller samordnad varudistribution eller
 för råd kring breddning av e-handeln generellt eller avseende organisatoriska frågor m.m.
Två av projektledarna har även arbetat med samordnad varudistribution.
De fyra e-handelsprojektledarna är:
 Helen Bergsmark, Huddinge kommun
 Anders Johnsson, Landstinget Blekinge,
 Jenny Stenberg, Kristianstads kommun och
 Peter Johansson Sundelin, Region Norrbotten
Dessa e-handelsprojektledare finns som extra resurser att tillgå mot viss avgift
från den 1 september och i första hand under hösten 2018, men med ev. förlängning under våren 2019. Kontakta Kerstin Wiss Holmdahl, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se med kopia till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se för mer information och bokning.
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Prislistor/e-kataloger i Excelformat för test

Många har efterfrågat en standardiserad mall för ifyllande av kataloginformation
(pris-och artikelinformation) i Excel eller liknande cellstrukturerat format vid ehandel för att förenkla för leverantörerna.
Redan idag finns möjlighet för leverantörer att använda cellstrukturerade format
för e-kataloger. Detta är ett sätt för leverantörer som inte kan sända i EDIFACTformat (Pricat) eller XML-format (Svekatalog). Dessa mallar ser dock olika ut när
de erbjuds i e-handelslösningarna.
Nu finns en mall med enhetlig utformning som tagits fram inom SFTI . Den finns
för test. Finns intresse att testa den, kontakta SFTI tekniska kansli,
tekniskt.kansli@skl.se .Syftet är att den sedan ska bli klar i oktober.
7.

Samordnad varudistribution; nytt meddelande för test

Det finns behov vid samordnad varudistribution av meddelande med information
som idag inte finns i leveransaviseringen i SFTI/ESAP eller Sveleveransaviseringen. Därför har nu ett nytt meddelande tagits fram, transportavisering. Denna
har testats av Kungsbacka kommun gentemot en varuleverantör och en distributör.
Finns intresse hos fler att testa denna är ni välkomna till detta. Kontakta SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se Möte/nätverksträff 10 september, beslut om
standarden förväntas tas i oktober.
8.

Kurser och konferenser samt SFTI arbetsgruppsmöten

Årets e-handelsdagar (tidigare projektledarträff ) äger rum den 1-2 oktober i
Stockholm ( På Stockholm Conference Center och med boende på Clarion Sign).
Inbjudan publiceras inom de närmaste dagarna på www.sfti.se samt sänds ut.
Kort kan nämnas att dagarna innefattar både erfarenhetsutbyte och information.
Det gäller i år ämnen främst kring inköpsstyrning och uppföljning, organisation
och förändringsledning, beställningar i praktiken (med bl a tjänstebeställningar
och nya standrader), e-upphandlingsfrågor samt den nya e-fakturalagstiftningen.
Krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster äger rum den
11 september i Stockholm. Kursen innehåller både en introduktion om e-handel
och hur krav på olika e-handelsprocesser kan ställas. Kursinbjudan kommer inom
kort på www.sfti.se
Grundkurs e-handel. Planeras f.n och information kommer att finnas på webbplatsen, detsamma gäller kurs om tjänstebeställningar, se www.sfti.se
Kurser om den nya e-fakturalagstiftningen är under planering samt, likaså om
Svehandel och PEPPOL; om e-handelsprocessen och PEPPOL som kommunikation. Även här kommer information att finnas på www.sfti.se samt sändas ut.
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Dessa kurser äger rum i Stockholm, även om det finns planer på fler orter. Återkom om ni vill ha dem på andra orter.
----------Möte läkemedelsbeställningar och slutenvårdsdos 28 augusti.
Möte kataloger i cellstrukturerade format den 30 augusti.
Möte nya e-fakturastandarden; om layout, mappningar mm, 4 september.
Möte om samordnad varudistribution den 10 september.
Nästa möte i SFTI Beredningsgrupp äger rum den 24 oktober.
Inbjudningar/kallelser till mötena sänds ut till befintliga arbetsgrupper. Finns fler
intresserade är ni välkomna att ansluta, kontakta kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
eller tekniskt.kansli@skl.se .
----------Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns.
Med vänliga hälsningar,
Kerstin Wiss Holmdahl

Dataskydd
När du väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev så sparar vi din mejladress. Så här
hanterar vi mejladresser och andra personuppgifter på SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/dataskyddinomskl.16126.html
Vill du inte ha detta Nyhetsbrev i fortsättningen, vänliga kontakta Lena Jerreman,
lena.jerreman@skl.se

