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B k dBakgrund
• Politiska mål för e-förvaltning• Politiska mål för e-förvaltning

• Strategi och nationell handlingsplan

• Förändringar inom g
upphandlingsområdet

• EG-rättsliga förändringar
• Striktare upphandlingslagstiftning

• Drivkrafter och utvecklingstrender
• 50% slutar inom 20 år
• Självbetjäning och automatiseringj j g g
• Processorientering och –optimering
• Samordning av stödprocesser

IT standardisering• IT-standardisering
• E-delegationen
• Branschorganisationer för e-handel
• Internationella aktiviteter



B k d h hBakgrund och sammanhang

1. Faktura 2. Beställning 3. Upphandling

Tid 2005-2008 2008-2013 2009-Tid 2005 2008 2008 2013 2009

Ansvar ESV ESV Kammarkollegiet

Status 100%
17%

Pågår Pågår
17%

Sid 3



E f kt i t tE-faktura i staten
Obli t i kt fö t tli di h t tt• Obligatoriskt för statliga myndigheter att 
hantera inkommande och utgående 
fakturor elektroniskt. 

• Svefaktura är fastställd som standard 
för e-faktura för statliga myndigheter 
sedan 2007.sedan 2007.

• Finns inget generellt obligatorium för 
varu-/tjänsteleverantörer att skicka e-
faktura till statenfaktura till staten.

• Däremot kan enskilda myndigheter 
uttrycka krav på e-handel (bör eller 
k ll) i b d d t h dliskall) i samband med t ex upphandling 

av tjänster och varor. Upp till varje 
myndighet att ställa lämpliga krav.

Sid 4
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Regeringens mål & ESV:s uppdrag g g pp g
för e-beställningar i staten

Statliga myndigheter ska införa elektroniska 
beställningar senast 2013 Små undantasbeställningar senast 2013. Små undantas.

ESV ska leda och samordna statens 
införande av e-beställningarinförande av e-beställningar.

• Stöd
• Reglering

• Uppföljning
• Leverantörsanslutning• Reglering

• Standarder
Leverantörsanslutning



St t ti l d h d lStor potential med e-handel
Billi i kö Kö hBilligare inköp – Köpa varor och 
tjänster till lägre priser
0 till 4 procent av inköpsvolymen.

Enklare inköp – Effektivisering av 
interna processer
5 till 10 minuter per beställning5 till 10 minuter per beställning
10 till 20 minuter per faktura

Bättre inköp – Ökad kvalitet och service
Stort värde, men svårt värdera i pengar.



Inköpsprocessen Uppföljning = 
grund för strategiskt arbetep p

Myndighet

Attest av IT-stöd för 

g g

Planera, följa upp, styra 
och utveckla inköp och 
inköpsverksamheten

Information Styrning

Attest av
beställning hela processen

Matchning &
aut. kontroller

Neka

Lägga beställning Ta emot leverans
Betala

Ta del av info om 
beställningsbara varor 

Upphandla 
varor/tjänsterBehov av varor 

och tjänster 
i verksamheten

Godkänna

Skicka order

och tjänster
i verksamheten

Elektroniskt
Informations-

utbyte

Varu-/tjänsteleverantör

utbyte

Ta  emot order LevereraLämna anbud i upphandling
Lämna info om beställningsbara varor och tjänster



Tid lTidplan

Etapp 1 (drygt 50 myndigheter)
Klara 1 juni* 2013

Etapp 2 (drygt 110 myndigheter)
Klara 1 jan 2014

* Enligt hemställan från ESV i feb. 2012 till 
regeringenregeringen.
Listan över myndigheter per etapp finns på 
www.esv.se/e-handel. Myndigheter under 50 
anställda undantagnaanställda undantagna.
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El kt i k h dliElektronisk upphandling

•Nationella upphandlingsstödet vid 
Kammarkollegiet, www.upphandlingsstod.se

•Upphandlingsstödet ska enligt regeringens 
uppdrag driva utvecklingen av elektronisk pp g g
upphandling inom offentlig förvaltning.

2012-03-29 Sid 11



El kt i k h dliElektronisk upphandling

• Pågående aktiviteter inom Nationella upphandlingsstödet:
• Medverkan i nationellt standardiseringsarbete via SFTI med 

utgångspunkt i CEN/BII:s förslag på affärsprofiler, transaktionsmodeller g g p g p p
och standardmeddelanden för elektronisk upphandling. 

• Referensmodell för en elektronisk upphandlingsprocess. Ska kunna 
användas av upphandlande myndigheter och av systemleverantörer pp y g y
som utvecklar upphandlingssystem.

• Sammanställning av erfarenheter, råd och tips från ett antal 
upphandlande myndigheter som infört e-upphandling.upphandlande myndigheter som infört e upphandling.

• Råd och rekommendationer vid införande av e-upphandling. 
Praktiskt stöd som går igenom de olika stegen i processen för 
införande av e-upphandling och anskaffning av ettinförande av e upphandling och anskaffning av ett 
upphandlingssystem.

2012-03-29 Sid 12





B f ktBasfakta

•The Pan-European Public Procurement Online 
Project (PEPPOL) delfinansieras av Europeiska 
kommissionen och 17 statliga myndigheter från 
11 länder, däribland Sverige.

•PEPPOL inleddes 2008 som ett storskaligt 
pilotprojekt för att tillskapa standardbaserad p p j p
och interoperabel IT-infrastruktur och tjänster 
för gränsöverskridande offentlig e-upphandling g g pp g
och e-handel i Europa.

2012-03-29 Sid 14



Hur PEPPOL bidrar till att lösa
utmaningarna
•Anpassa processerna:

• Definiera standarder, PEPPOL Business 
Interoperability Specifications

•Hantera legala problem:
• Etablera verktyg för enhetlig hantering av e-

signaturer, e-attester och e-kataloger
• Etablera ett legalt ramverk för interoperabilitet

“många-till-många”. 
•Utveckla interoperabel teknologi:

• Koppla samman “e-handelsöarna” genom PEPPOLs 
dokument transport infrastruktur







PEPPOL i S iPEPPOL i Sverige

•ESV regionalt ansvarig för PEPPOL
•5 piloter genomförs, men svårt få stora flödenp g ,

• ESV, Västra Götalands Regionen, Malmö Stad, Lunds 
Universitet, Stockholms Läns Landsting

•PEPPOL-projektet tar slut den 1 september 
2012. 

•Arbete pågår med den långsiktiga förvaltningen 
av PEPPOL:s leverabler OpenPEPPOL.p



Fö d l fö k fö tFördelar för svenska företag

•Förbättra förutsättningarna för svenska företag 
att bedriva gränsöverskridande handel.

•Svenska systemleverantörer som vill erbjuda 
PEPPOLs teknologier får en hemmamarknad g
att utveckla sina produkter på



M i f ti PEPPOLMer information om PEPPOL

•En liten film: 
http://www.youtube.com/watch?v=I_mkMJawvf
Y&feature=player_embedded#at=14

•Officiell webbplats: www.peppol.eup p pp
•ESV: http://www.esv.se/amnesomraden/E-
handel/PEPPOL/handel/PEPPOL/

•Kontakt på ESV: soren.pedersen@esv.se, tel: 
08 690 44 1708-690 44 17 

2012-03-29 Sid 20



Tack för idag!

Mats Goffhé

Tack för idag!

Mats Goffhé
mats.goffhe@esv.se
08-690 44 79

www.esv.se/e-handel
h d l@

www.sfti.se
t k i kt k li@ kle-handel@esv.se tekniskt.kansli@skl.se


