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1. Förslag till nya annonsformulär, synpunkter kan ges
EU kommissionen har offentliggjort förslag till nya upphandlingsstandard-formulär. Förslaget syftar till att förenkla användningen av annonserna och förbättra
konkurrensen vid offentlig upphandling.
Kommissionen vill gärna få in synpunkter på formulären och denna konsultation
är öppen fram till den 16 jan 2017 och finns tillgänglig på
Samråd upphandlingsannonser
Ni kan även vidareförmedla länken för samråd till andra som kan vara intresserade av att ge in synpunkter.
2. Den nya upphandlingslagstiftningen, kurser för leverantörer m.m
Den 30 november ska riksdagen debattera och besluta om regeringens förslag till
nya regler för offentlig upphandling. Lagarna planeras att träda ikraft den 1 januari 2017.
Den nya lagstiftningen innebär större krav på de upphandlande myndigheternas
handläggning men även på hur leverantörer ska hantera kraven och med koppling
till nya elektroniska förfaranden. Det gäller bl. a leverantörsprövning och egen
försäkran av leverantörer (ESPD).
Förutom dessa nya regler kring leverantörsprövning kommer det nästa år att bli
obligatoriskt med ingivande av anbud elektroniskt och även med övrig kommunikation elektroniskt. Nya bestämmelser kommer även för elektroniska verktyg som
dynamiska inköpssystem och e-kataloger.
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Vi anordnar en endagskurs kring vad dessa förändringar innebär den 5 december.
Det finns platser kvar på plats och man kan även delta via webben, se inbjudan.
Föredragshållare kommer förutom från SKL även från Upphandlingsmyndigheten
och SKL Kommentus. Vi räknar med att anordna fler kurser, men de är inte
tidsatta. Kurs e-upphandling
Det kan säkert finnas intresse hos er av att anordna korta informationsträffar och
även för leverantörer/potentiella anbudsgivare. Återkom via mail till undertecknad
om ni vill att vi ska bistå med detta regionalt och kanske tillsammans med exempelvis Företagarna som vi för en dialog med kring detta.
3. Periodisk fakturering och ny SFTI rekommendation
Rekommenderad standard inom SFTI för periodisk fakturering (av abonnemang
avseende telefoni, energi m.m samt hyror) har hittills även innefattat att leverantören ska skicka en prislista. Prislistorna har dock inte kommit till användning – i
något fall har enklare cellstrukturerade dokument använts – och som faktura är det
snarare SFTI Fulltextfaktura än den anvisade nettodatafakturan som används.
Diskrepansen mellan specifikationer och den faktiska användningen är för stor för
att SFTI/ESAP 9.1 och 9.2 ska kunna användas som krav vid offentlig upphandling. Därför har SFTI styrgrupp, efter rekommendation av SFTI Beredningsgrupp
beslutat att avveckla SFTI/ESAP 9.1 och 9.2. I stället hänvisas till användning av
SFTI Fulltextfaktura eller Svefaktura.
Förslaget innebär att avvecklingen genomförs så att existerande e-handels-relationer under nu löpande (ram)avtal inte påverkas. Däremot bör nya upphandlingar,
inom områden där periodisk eller orderlös fakturering passar, i fortsättningen inriktas på SFTI Fulltextfaktura eller Svefaktura.
4.

Enkät om e-fakturering och e-handel

Den 7 november skickades en enkät ut avseende omfattningen av e-fakturering
och e-handel i kommuner, landsting och regioner. Den förra gjordes 2013 vi ser
det som angeläget att följa utvecklingen för vårt arbete på området. Det är dessutom viktigt med hänsyn till den kommande lagstiftningen, som innebär att alla
kommuner och landsting måste kunna ta emot elektroniska fakturor senast i november 2018.
Tack till alla er som redan svarat. Vi är dock tacksamma om vi kan få in ytterligare svar. Om ni av någon anledning inte nåtts av information om enkätundersökningen, vänligen kontakta Marita Pihl på SKL, Marita.Pihl@skl.se
5. Handledning om krav på e-handel vid upphandlingar
Första veckan i december kommer vi att på www.sfti.se publicera en uppdaterad
handledning om "Krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster". Den är
framtagen för att vara en hjälp för att ställa krav på e-handel i samband upphand-
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lingar av varor och tjänster. Det handlar om att analysera den egna organisationens förutsättningar, att välja affärsprocess samt att utforma förfrågningsunderlaget.
Det sista avsnittet innehåller mallar med exempel på texter och e-handelskrav som
kan användas i förfrågningsunderlag. Det finns först ett förslag på generell inledningstext samt en lista på information som den upphandlade organisationen kan ha
på sin webbplats inför en upphandling. Därefter beskrivs i exempel olika typer av
e-handelskrav med konkreta förslag på hur texterna kan utformas och vilka frågor
som kan ställas till leverantörerna.
Vi planerar att genomföra ett antal informationstillfällen kring denna handledning
på olika orter under våren.
6.

Kurser m.m i vår

Vårens kurser är under planering men kort kan nämnas att vi räknar med en
grundkurs i e-handel i mars (vecka 12) och fortsättningskurs lite längre fram. Kurser om "Praktisk anslutning till Peppol" och "Svehandel" m fl kommer att finnas
vid flera tillfällen. Inbjudningarna till dessa kommer att dels sändas ut dels publiceras på www.sfti.se
SFTI Beredningsgrupps möten under 2017 kommer att äga rum den 6 februari, 16
maj och 17 oktober. Välkommen att delta, kallelser finns alltid på www.sfti.se
och det går bra att kontakta undertecknad för mer information.
----------Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns.
Med vänliga hälsningar,
Kerstin Wiss Holmdahl
Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se , tel. 08 452 79 87

