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1.

Lagförslag om obligatorisk e-fakturering i offentlig sektor

Regeringen överlämnade den 1 februari en lagrådsremiss om krav på e-faktura för
offentlig sektor och dess leverantörer. Det är nu klart att lagrådet inte hade några
erinringar mot förslaget. Nästa steg blir att regeringen lämnar en proposition till
riksdagen, som kan fatta beslut under våren.
I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga
att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Detta baseras på EU direktiv som nu blir
svensk lag. Detta föreslås träda ikraft den 1 april 2019.
Vidare föreslår regeringen att fakturor som en leverantör 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. Man kan alltså komma överens om att annan standard ska användas. Denna möjlighet finns för att redan etablerade fakturaflöden som finns idag inte ska behöva ändras.
Det finns möjligheter för myndighet som regeringen bestämmer att förelägga leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar enligt den nya lagen
överensstämmer med standarden, om inte annan standard avtalats. Föreläggande
kan förenas med vite.
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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 kontantinköp.
Köp med betalkort likställs med kontant betalning.
Förslaget innebär att fakturor från alla de aktörer som utfärdar fakturor till följd av
offentlig upphandling omfattas av kravet, oavsett vilken typ av organisation som
utfärdar fakturorna. Kravet gäller även fakturor som en myndighet i egenskap av
leverantör utfärdar till en annan myndighet, om fakturan utfärdas till följd av en
offentlig upphandling. Lagförslaget omfattar alltså inte att alla fakturor som kommuner, landsting och regioner, kommunala bolag skickar ska vara elektroniska.
Undantag finns när ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för
röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet. Se mer i lagrådsremissen: Lagrådsremiss e-fakturering
Vi återkommer när det blir dags för proposition och riksdagsbehandling.
Stödåtgärder, information inför lagkravet
Just nu planeras för olika stödåtgärder utifrån lagkravet. ESV och efter den 1 september den nya digitaliseringsmyndigheten är av regeringen utsedd myndighet för
stödåtgärderna. Planering sker i samråd med SKL och Upphandlingsmyndigheten.
Redan nu finns det viss information, se Information obligatorisk e-fakturering och
det kommer att finnas även på SFTI:s webbplats .SKL kommer även att i olika
sammanhang informera om den kommande lagstiftningen och praktiska frågor.
Det kan gälla allt från vad jag som upphandlande myndighet behöver tänka på,
förslag på information till leverantörer, krav på e-faktura vid upphandlingar innan
lagen träder ikraft osv.
Välkomna att återkomma om frågor finns eller önskemål om informationsaktivitet
i er kommun, landsting eller region.
Kontaktperson: Kerstin Wiss Holmdahl , kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
Tfn: 08-452 79 87
2.
Standarder för e-faktura, frågor & svar
På www.sfti.se finns ju information om befintliga e-fakturastandarder såsom Svefaktura, Svefaktura BIS 5A 2.0 och SFTI fulltextfaktura.
Det finns handledningar för Svefaktura 1.0 och en motsvarande handledning tagits
fram för Svefaktura BIS 5A 2.0. Det kommer även att finnas stöd för den nya,
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som baseras på den nya europeiska standarden och tillämpningen som ny sk BISfaktura från Open PEPPOL. Redan nu kan sägas att denna är mycket lik Svefakturan och särskilt Svefaktura BIS 5A 2.0.
Generell information om att komma igång med e-fakturering och vanligt förekommande frågor finns här: Frågor & svar e-fakturering Svefaktura, SFTI
och här finns frågor och svar kring obligatorisk e-fakturering . Kurser kommer.

3.

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) och information om den

Något som berör många områden är den nya dataskyddslagstiftningen. EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförordningen
(GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PUL) och delvis även
patientdatalagen (PDL).
I den nya dataskyddslagen ges alltså bl a förtydliganden under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen.
SKL arbetar aktivt med att tolka vad lagstiftningen praktiskt innebär för kommuner, landsting och regioner. 10 prioriterade informationsområden finns och de innefattar information och vägledningar, webinarer, kurser, checklistor m.m. Se:
Information Nya dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj i år och samma datum föreslås
av regeringen för den svenska lagstiftningen, se propositionen från regeringen den
15 februari med riksdagsbeslut nu i vinter/våren, Prop. 2017/18:105
4.

Prislistor/e-kataloger i Excel och liknande

Många har efterfrågat en standardiserad mall för ifyllande av kataloginformation
(pris-och artikelinformation) i Excel eller liknande cellstrukturerat format vid ehandel.
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.
För att underlätta för leverantörer av varor och tjänster tas nu inom SFTI en mall
fram med enhetlig utformning. Innan beslut vid SFTI Beredningsgrupps möte den
24 april kommer ett förslag att finnas på www.sfti.se .Välkomna att lämna synpunkter på förslaget när det publicerats i slutet av mars!
För frågor, kontakta SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se

5

Särskild satsning på e-handel i år

I övrigt planeras för närvarande för hur SKL ska stödja införandet av e-handel ytterligare. Vi kommer att ha inlånade, erfarna e-handelsprojektledare som kan bistå
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både vid uppstart och vid breddning av e-handeln. Det kan vara insatser både lokalt i er organisation eller regionalt och det kan vara utformat som utbildning eller
annat konkret stöd.
Mer information kommer, men återkom gärna redan nu om intresse finns av besök
hos er. Kontakta gärna undertecknad, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se , tfn 08 452
79 87 eller 070 548 96 86 .
6

Kurser m.m i vår.

Grundkurs e-handel äger rum den 9-10 april i Stockholm. Det är en tvådagars
kurs på grundläggande nivå. Man får även ta del av en kommuns erfarenheter från
införandet och denna gång är det Eskilstuna kommun. Kursinbjudan finns på
www.sfti.se
Fortsättningskurs kommer att finnas under senvåren, är f.n under planering.
Svehandel och PEPPOL kurs den 3 maj i Stockholm. Kursen syftar till att ge
kunskap om både e-handelsprocessen och kommunikationen genom PEPPOL:s
infrastruktur. Denna rekommenderas och kommer att bli allt viktigare med den
nya e-fakturalagstiftningen och många fakturor som ska kunna tas emot.
Krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster den 30 maj i Stockholm. Kursen innehåller både en introduktion om e-handel och hur krav på olika
e-handelsprocesser kan ställas.
Kursinbjudan för dessa två kurser kommer inom kort på www.sfti.se
Dessa kurser är i Stockholm, även om det finns planer på fler orter. Återkom om
ni vill ha dem på andra orter.
----Nästa möte i SFTI Beredningsgrupp äger rum den 24 april, agenda finns från
den 10 april på www.sfti.se Välkomna att delta och både ta del av det senaste och
påverka. Vid detta möte kommer bl. a den nya e-fakturastandarden att presenteras.
----------Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns.
Vill ni inte ha detta Nyhetsbrev i fortsättningen, vänliga kontakta Lena Jerreman,
lena.jerreman@skl.se
Med vänliga hälsningar,
Kerstin Wiss Holmdahl

