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Det fortsatta arbetet med elektronisk handel
Efter det att Toppledarforums projekt Elektronisk handel avslutades den
30 juni i år har arbetet fortsatt under hösten i andra former. Nedan ges en
lägesrapport samt information om det planerade arbetet.
Under hösten har arbetet med elektronisk handel infogats i Svenska
Kommunförbundets, Landstingsförbundets och Statskontorets respektive
ordinarie verksamhet. Vidare har företrädare för dessa organisationer deltagit i en arbetsgrupp som förberett den planerade organisationen GEA,
Gemenskapen för Elektroniska affärer. Erfarenheterna har visat att arbetet
med att främja och utveckla elektronisk handel bör bedrivas i en bredare
krets, där offentliga sektorn och näringslivet samverkar. Flera organisationer
inom såväl offentlig sektor som näringslivet har engagerat sig på olika sätt i
utvecklingen av elektronisk handel. Alla har en grundläggande inställning
att utvecklingen och användningen av elektronisk handel bör utökas och
främjas. Även om arbetssätt och verksamheter varit olika så är intressegemenskapen stor. Det finns en stor potential att genom ökad samverkan och
gemensamt arbete få mer resultat för de totala insatserna. Bildandet av GEA
pågår därför och beräknas vara klart i januari 1999. Syftet är att GEA skall
främja och utveckla användningen av elektroniska affärer genom tre verksamhetsområden; Dessa tre områden innefattar följande:
1. Påverkan på regelverk och infrastrukturutbyggnaden, nationellt och
internationellt ,
2. Stimulera spridningen av elektroniska affärer genom information, utbildning, projekt, seminarier mm
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3. Påskynda och medverka i standardiseringsarbetet.
Vi återkommer med närmare information när arbetet börjar komma igång
ordentligt inom respektive verksamhetsområde.
Standardiseringsarbetet.
Under hösten har vi inom offentliga sektorn fortsatt med de frågor som
måste drivas även efter det att Toppledarforums projekt avslutats, nämligen
standardiseringsarbetet. För det fortsatta arbetet med att säkerställa utvecklingen av standarder bildade därför Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Statskontoret under hösten en gemensam styrgrupp. Landstingsförbundets arbete bedrivs till stor del genom Landstingsförbundets
samverkansgrupp för upphandling och logistik, LfU. Styrgruppen skall först
definiera och prioritera inom vilka områden som standarderna, under
begreppet Single Face To Industry(SFTI) behöver utvecklas samt påskynda
arbetet med detta genom avtal med organisationer och specialister på de
olika områdena, bl.a. EAN Sverige. SFTI omfattar både affärsmeddelanden,
varuinformation, säkerhet mm. Styrgruppen fastställer sedan gränssnitt och
standarder som bör gälla tills vidare inom offentlig verksamhet.
Till stöd för styrgruppen finns SFTI Beredningsgrupp. Denna består av
representanter för användare inom offentlig sektor, leverantörer av varor och
tjänster samt IT-leverantörer. Beredningsgruppen skall ge rekommendationer
till Styrgruppen om prioritering av SFTI:s utveckling och utarbeta och avge
rekommendationer angående SFTI-specifikationernas innehåll och förvaltning till Styrgruppen. Beredningsgruppen skall även utgöra kanal för
önskemål och behov från användarna vad gäller SFTI samt kanal för granskning och återföring av erfarenheter från användarnas implementering av
SFTI. Beredningsgruppen svarar helt enkelt för användarförankringen vid
framtagningen av SFTI. Inom Beredningsgruppen finns flera arbetsgrupper.
Att utveckla, fastställa och förvalta standarder och tillämpningsanvisningar
för elektronisk handel är en mycket viktig uppgift vi har. Generella standarder utgör grunden för användbara applikationer. Under våren 1998 gjordes
en avstämning av hur produkter och tjänster för elektronisk handel fungerade. Så kallade interoperabilitetstester mellan PEBS, Telia och WM-data
genomfördes för att stämma av hur ramavtalsleverantörernas tjänster fungerade i samverkan. Dessa tester visade att det finns fungerande applikationer
(beställning t.o.m. faktura) som följer SFTI och som kan samverka med
varandra. Detta var en viktig avstämningspunkt.
Nu fortsätter arbetet med att få fram övriga standarder och att fortlöpande se
över och förbättra det som utvecklats och används. Scenario 6, (beställning
t.o.m. faktura) ses över och scenario 9, ( orderlöst) beräknas vara klar i
januari. Vidare finns arbetsgrupper som arbetar med följande frågor. En
arbetsgrupp arbetar med hur varuinformationen skall vara utformad. En
arbetsgrupp kartlägger processer som är lämpade för EDI respektive
Internet. Vidare har en arbetsgrupp börjat se på hur den offentlig upphandlingsprocessen skulle kunna ske fullt ut elektroniskt. Här sker en samverkan
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med de pilotprojekt inom bl.a. SIMAP som finns. Vidare håller vi på att se på
förutsättningarna för affärsprocessen självfaktura, s.k. self-billing.
Riksskatteverket har inbjudits för att se på affärsprocessen och vi försöker få
förutsättningarna för self-billing klarlagda.
En viktig fråga är vidare att säkerheten fortsätter att utvecklas. Även ett
sådant arbete finns. Vi kan i övrigt vidare nämna Statskontorets upphandling
av smarta kort som pågår och beräknas vara klar i mars.
Lagstiftningsfrågor
En annan viktig uppgift som vi arbetar med fortlöpande är påverkan på lagstiftning och regelverk (bl.a. digitala signaturer och CA, Certification
Authority) som behövs för att elektronisk handel skall kunna bedrivas fullt
ut. Kort kan följande nämnas om aktuella frågor som berör elektronisk
handel.
Inom EU finns flera direktivförslag som berör elektronisk handel. Ett långt
kommet direktivförslag finns vad gäller digitala signaturer. Vidare har i
november ett direktivförslag kommit vad gäller vissa juridiska frågor
gällande elektronisk handel inom gemensamma marknaden.
En lagrådsremiss finns vad gäller ändringar i bokföringslagen m.m. Ett antal
värdefulla regler föreslås i syfte att underlätta för ökad IT-användning och
elektronisk handel; bl.a. föreslås att varannanlänksprincipen upphävs.
Lagändringarna kan träda ikraft tidigast den 1 januari 2000.
På upphandlingssidan följer vi arbetet inom EU, inklusive dess pilotprojekt.
Rådgivning, utbildning
På förbundet vill vi i övrigt erbjuda rådgivning och utbildning för kommuner och landsting. Vi håller på att utforma en skrift om redovisnings- och
revisionella frågor vid elektronisk handel. Denna skall utgöra en handledning för redovisningsfrågor som uppkommer vid elektronisk handel, huvudsakligen av praktisk karaktär. Skriften beräknas bli klar i februari.
Kursverksamhet kommer att finnas med bl.a. kurser i juridiska frågor, säkerhetsfrågor och redovisnings-revisionella frågor vid elektronisk handel. Kursprogrammet för våren är under utarbetande, men information kan från
mitten av januari erhållas från Gun-Britt Rostock, tfn. 08-772 44 16.
Organisatoriskt finns frågorna om elektronisk handel på civilrättssektionen
under ledning av Hans Ekman. Kerstin Wiss Holmdahl, tfn 08-772 44 35,
e-mail kerstin.wiss.holmdahl@svekom.se, kommer att ha sammanhållande
ansvar för de olika sakfrågorna. Vidare kommer Per Henningsson, tfn
08-772 42 51, att arbeta med juridiska frågor vid elektronisk handel. Lena
Dalman, tfn 08-772 46 94 blir ansvarig för upphandlingsfrågorna.
Karin Tengdelius på sektionen för ekonomistyrning, tfn 08-772 47 80,
kommer att svara för redovisnings- och revisionella frågor vid elektronisk
handel. Till vår hjälp har vi även bl.a. tidigare projektledaren Staffan
Sundström viss tid och förbundets IT-sektion för visst stöd för frågor av mer
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teknisk karaktär. Vår assistent som Ni kan vända Er till heter Lena Grönberg,
tfn 08-772 44 15 eller e-mail lena.gronberg@svekom.se.
Vi kommer att fortlöpande publicera SFTI-specifikationer samt annan information på vår hemsida,www.ehandel.com. Av tekniska problem har överföringen av hemsidan från det tidigare projektet Elektronisk handel inte fungerat hittills men den nya hemsidan finns klar i januari.
Vi vill avsluta med att framföra att ni alltid är välkomna att vända er till oss
med frågor och synpunkter. För att göra ett bra arbete är det viktigt att ni
som användare kommer till oss med synpunkter och idéer.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Civilrättssektionen

Hans Ekman

Kerstin Wiss Holmdahl
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