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1. Vägledning om ESPD publicerad
Upphandlingsmyndigheten har publicerat en Vägledning om ESPD systemet, som
ju är en viktig nyhet i den nya upphandlingslagstiftningen. Den innebär en skyldighet för upphandlande myndigheter att acceptera en standardiserad from av
egen försäkran (ESPD) som preliminärt bevis på att leverantören inte ska uteslutas
ur upphandlingen, att den uppfyller kvalificeringskraven och att den kan ge in bevis för detta. Den upphandlande myndigheten får sedan kräva in bevis under handläggningstiden och allra senast innan kontrakt eller ramavtal tilldelas leverantören.
Vägledningen finns här: ESPD Vägledning
2. Remiss om statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)
Det har kommit en remiss med förslag på lagstiftning kring statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48 ). I lagförslaget föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar
och om genomförda upphandlingar.
Det föreslås att de som driver annonsdatabaser ska lämna in uppgifter avseende
både direktivstyrda och icke direktivstyrda upphandlingar som publiceras i annon-
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serna till en nationell annonsdatabas. Ansvarig för denna föreslås bli Upphandlingsmyndigheten.
För att få mer underlag för statistik föreslå att annonser under tröskelvärdena ska
ha mer utförligt innehåll. Vidare föreslås efterannonsering för upphandlingar under tröskelvärdena bli obligatorisk.
Det föreslås även ett pilotprojekt genomförs för att hämta in statistik om inköpsvolymer från de upphandlande myndigheternas och enheternas ekonomisystem.
Projektet ska ligga till grund för att bedöma hur ett krav skulle kunna införas i lagstiftningen om att det av myndigheternas och enheternas ekonomiska information
ska gå att utläsa i vilken omfattning som anskaffning av varor och tjänster sker
med stöd av upphandlingslagstiftningen.
Ytterligare uppgifter förslås kunna inhämtas genom enkätundersökningar, intervjuer, fallstudier mm.
Det går bra att avge svar på remissen fram till den 10 januari 2018. SKL ska avge
svar och planerar att göra detta innan jul-och nyårshelgerna. Välkomna att ge in
synpunkter inför förbundets remissvar och då före den 11 december.
Här finns remissen: Statistik på upphandlingsområdet
3.

Ramavtal för e-handelstjänst nu klara

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ramavtal för e-handelstjänst med CGI
Sverige AB och Visma Commerce AB. Ramavtalen kan användas av statliga
myndigheter och även av 120 kommuner och landsting.
Ramavtalen ger en helhetslösning för beställnings-,leverans-och fakturahanteringsprocesser. I ramavtalen ingår också operatörstjänst med anslutning till
PEPPOL, samt en leverantörsportal för de mindre företag som saknar egna ITstöd för e-handel.
Ett informationsmöte äger rum den 11 december om ramavtalen, se :
Ramavtal och möte
När det gäller upphandlingen avseende upphandlingsverktyg är denna överprövad
och fn finns ansökan om prövningstillstånd i Kammarrätten.
4.
Nya policydokument från EU kommissionen och EXEP
EU kommissionen har publicerat ett nytt s.k meddelande, COM (2017)572 om offentlig upphandling i och utanför EU. Detta innehåller frågor om ett brett
partnerskap för bättre fungerande offentlig upphandlingspraxis i EU och specifika
åtgärder från kommissionens sida kring att säkra en mer utbredd användning av
strategisk offentlig upphandling, professionalisering av offentliga inköpare, förbättrad tillgång till upphandlingsmarknader, ökad öppenhet, integritet och bättre
data, att stimulera den digitala omvandlingen av upphandling samt att främja samarbete för gemensam upphandling, se Meddelande från EU kommissionen
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Inom ramen för EU kommissionens Multistakeholder expert group on e-procurement (EXEP) har flera rapporter tagits fram. 2016 publicerades tre rapporter.
De innefattade en om juridiska frågeställningar utifrån den nya upphandlingsdirektiven och de elektroniska verktygen, en om Governance and capacity building
(med strategiskt viktiga aspekter vid införande av e-upphandling, alltifrån handlingsplaner och strategiska ställningstaganden när lösningar ska införas till utbildning och kompetensutveckling samt en rapport om IT-lösningar och interoperabilitet (som innehåller hur e-upphandlingsverktygen ska fungera väl och stödja interoperabilitet mellan olika lösningar och medlemsstater).
Nu har ytterligare tre rapporter nyligen publicerats. De handlar om e-kataloger
(beskrivning om vad e-kataloger är och med exempel från olika länder), Contracts
register (frågor kring nationellt register över de kontrakt som upphandlats) samt
om certifiering av e-upphandlingsverktyg i syfte att de ska ha en viss miniminivå
av funktionalitet. Rapporterna finns här: Rapporter från EXEP
5.
Nytt nätverk för avtalscontrollers på SKL
Inom SKL kommer en ökad satsning att göras kring avtalsuppföljning och hur sådan kan stödjas på olika sätt. Ansvarig för arbetet blir nya medarbetaren Maria
Larsson, som kommer närmast från Stockholms läns landsting.
Som ett led i detta arbete planeras för ett nätverk för avtalscontrollers med ett
första möte i början av nästa år. Finns intresse att delta, kontakta Maria Larsson,
maria.larsson@skl.se, eller telefon 08 452 79 20.
6. Ny standard för Punch-out och Order Agreement
Ny standard för Punch-out och Order Agreement (Orderöverenskommelsen) finns
nu framtagen. Det har tagits fram inom CEN och Open Peppol och dessa specifikationer ersätter nu de befintliga, SFTI/ESAP 6.5.3, Varukorg och SFTI/ESAP
6.5.2, Orderöverenskommelse. De nya specifikationerna är i XML format.
När det gäller Punch-out rekommenderade SFTI beredningsgrupp vid mötet den
16 maj att en handledning tas fram till stöd för användningen samt tolkning av termer m.m. innan den publiceras. Detta beslutades sedan av SFTI styrgrupp. Handledningen är nu klar och finns här:
www.sfti.se
Här finns även specifikationerna för PEPPOL Punch Out och PEPPOL Order
Agreement.
7.

Ny arbetsgrupp om katalogmall i Excell och liknande

Många har efterfrågat en standardiserad mall för ifyllande av kataloginformation,
till exempel Excel eller liknande cellstrukturerat format. Redan idag finns möjlighet för leverantörer att använda cellstrukturerade format för e-kataloger/pris-och
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artikel-listor. Detta är ett sätt för leverantörer som inte kan sända i EDIFACTformat (Pricat) eller XML-format (Svekatalog). Dessa malla ser dock olika ut när
de erbjuds i e-handelslösningarna. Om dessa skulle kunna utformas på ett enhetligt sätt skulle det underlätta för varu-och tjänsteleverantörer.
Vid SFTI Beredningsgrupps senaste möte beslutades att bilda en arbetsgrupp för
att analysera hur en katalogmall skulle kunna användas i SFTI.
Välkomna att delta i denna arbetsgrupp. Intresserade kan maila till
kerstin.wiss.holmdahl@skl.se eller tekniskt.kansli@skl.se
8.

Utomlänsfakturering

Arbetet med att utveckla en elektronisk process för fakturering av vårdinsatser
mellan landsting och regioner är klart och även pilottesterna är klara. Ett speciellt
framtaget fakturaunderlag finns där uppgifter om vårdinsats beskrivs. Fakturan
hänvisar till fakturaunderlaget. Eftersom fakturaunderlaget innehåller känsliga
uppgifter skickas den som separat transaktion med högre skyddsklass via Ineras
tjänsteplattform. För mer information, se Utomlänsfakturering

9.

Övrigt inför nästa år; stöd för e-handel och e-fakturering m.m

I övrigt planeras f.n för hur SKL:s arbete ska bedrivas under nästa år för att stödja
införandet av e-handel. Vidare ska ett arbete bedrivas av ESV, i samråd med SKL
och Upphandlingsmyndigheten kring det nya lagförslaget om e-fakturering vid offentlig upphandling.
Vi återkommer med mer information om detta i början av nästa år. Kontakta gärna
undertecknad, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se om synpunkter och önskemål finns
med anledning av detta stöd.
Nästa möte i SFTI Beredningsgrupp äger rum den 20 februari.
För kurser och konferenser; vi återkommer i januari med information om detta.
----------Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns.
Vill ni inte ha detta Nyhetsbrev, vänliga kontakta Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se
Med vänliga hälsningar,
Kerstin Wiss Holmdahl
Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se , tel. 08 452 79 87, 070 548 96 86

