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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för juridik 
Förbundsjurist Kerstin Wiss Holmdahl 

Kommundirektörer 
Landstings-/regiondirektörer 
Inköp 
Ekonomi 
IT 

Stöd vid införande av e-handel och e-fakturering; Ta 
del av projektledares erfarenheter och råd, ny hand-
ledning m.m. 
Förbundet har under ett antal år arbetat med att främja förutsättningarna för elek-
tronisk handel som ett sätt att skapa en effektivare inköps- och fakturahanterings-
process. Detta har innefattat att rekommendera en standard för e-handel, SFTI:s 
(Single Face To Industry) olika handelsprocesser och senare även för separat e-
fakturering (Svefakturan). Den sistnämnda är nu fastställd standard för statliga 
myndigheter när det från den 1 juli 2008 blir obligatoriskt för dem att hantera in-
kommande och utgående fakturor elektroniskt, se 21f § Bokföringsförordningen 
och Vervas föreskrift VERVAFS 2007:1. Obligatoriet omfattar inte kommuner 
och landsting. 

Förutom standardutvecklingen har olika former av stöd för införandet av e-handel 
funnits genom utbildning, rådgivning, litteratur, ”goda exempeldagar” m.m. Vi 
kommer nu att satsa på även mer konkret stöd för införandet genom följande er-
bjudande. 

Erbjudande om att ta del av projektledares erfarenheter och råd 

Införande av e-handel innefattar ett arbete såväl internt i den egna organisationen 
som externt, när det gäller anslutning av leverantörer mm. Vi har erfarit att det 
ibland tar lång tid att genomföra ett e-handelsprojekt så att det blir integrerat med 
verksamheten på det effektiva sätt som åsyftades. E-handel innebär för många ett 
nytt sätt att arbeta. Vidare behövs särskild kompetens för den/de som ska hantera 
de system som används och vid kontakterna med de leverantörer av varor och 
tjänster som man ska utväxla elektroniska handelsmeddelanden med. 

Vi skulle nu vilja att de erfarenheter och den kompetens som finns av praktiskt e-
handelsinförande specifikt i kommuner och landsting tas tillvara och delges flera. 
Vi har därför anlitat tre erfarna projektledare som infört elektronisk handel i sina 
respektive kommuner för att de ska kunna anlitas av er för en punktinsats i år. Vi 
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hoppas detta ska vara till nytta såväl för er som står i begrepp att införa e-handel 
som för er som kanske satsat på ett införande men av olika skäl fastnat. 
Erbjudandet gäller såväl kommuner som landsting/regioner. 

De inlånade projektledarna ska kunna anlitas för upp till tre dagars kostnadsfri 
genomgång och rådgivning. Principen ”först till kvarn” gäller, dock att geogra-
fiska skäl kan innebära avsteg från principen. Om exempelvis flera närliggande 
kommuner efterfrågar projektledares insatser kan detta vara skäl för samordning.  

De projektledare som vi anlitat för dessa uppdrag på deltid är: 

Eva Karlsson Mujnovic, Skövde kommun, Per Carlsson, Sigtuna kommun och 
Anna-Karin Wahlström, Eskilstuna kommun. 

Vill ni anlita e-handelsprojektledarna ber vi att ni kontaktar förbundet genom mail 
till Kerstin Wiss Holmdahl, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se. Kontakt tas därefter 
för genomgång av hur uppdraget ska genomföras m.m. Vi utgår från att ni ställer 
relevant personal till förfogande och uppdraget utförs hos er. 

För frågor avseende e-handelsprojektledarna hänvisas till oss båda undertecknade, 
Hans Ekman, tfn 08-452 79 74 och Kerstin Wiss Holmdahl, tfn 08-452 79 87 eller 
mobil 070-548 96 86. 

Ny bok om e-handel och ny handledning om e-fakturering 

Till stöd för införandet kan vi även hänvisa till en ny bok om ”Elektronisk han-
del, redovisning och juridik”. Denna kom ut i höstas och har tagits fram inom 
ramen för SFTI-arbetet, i samverkan med Ekonomistyrningsverket. Boken be-
handlar området intern kontroll och redovisning, arkiveringsfrågor, avtal m.m. 
samt inledningsvis en beskrivning av vad e-handel är. 

Boken ges ut på Kommentus Förlag, ISBN 978-91-7345-160-6. 

Vi ger nu även ut en ”Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor 
vid elektronisk fakturering”. Syftet är att klarlägga de rättsfrågor som finns vid 
övergången till elektronisk fakturering. Handledningen har tagits fram i inom 
ramen för SFTI-arbetet, i en arbetsgrupp där företrädare för bl.a 
Bokföringsnämnden, Skatteverket och Riksarkivet medverkat. 

Handledningen finns i pdf-format på vår hemsida www.ehandel.skl.se, men kan 
även som skrift beställas inom kort på Kommentus Förlag, 
ISBN 978-91-7345-186-4. 

Bok och handledning kan beställas på order@kommentus.se, även information på 
www.kommentus.se. 

mailto:kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
http://www.ehandel.skl.se/
mailto:order@kommentus.se
http://www.kommentus.se/
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Ytterligare en vägledning för införandestöd har tagits fram inom ramen för Vervas 
e-handelsuppdrag, tillsammans med några kommuner och landsting samt förbun-
det. Det är olika hjälpmedel för inköpsprocessen, mallar m.m. som kommer att 
sändas ut till er som en CD inom kort. 

Kurser i praktiskt införande av e-handel, om Svefakturan m.m. 

Vi kommer i höst att anordna kurser i praktiska frågor vid e-handelsinförande och 
dessa kommer att ledas bl.a. av de inlånade projektledarna. En s.k. ”God exempel-
dag” om e-handel kommer vidare att anordnas den 3 september i Stockholm. Mer 
information om detta kommer att finns på www.ehandel.skl.se inom de närmaste 
veckorna. 

Vi anordnar även ytterligare kurser i Svefakturan, kombinerat med XML. Nästa 
tillfälle blir den 21-22 maj i Stockholm, den 10 september i Malmö och den 
11 september i Göteborg, se även vår hemsida. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 

 

 

Hans Ekman 

     Kerstin Wiss Holmdahl 

http://www.ehandel.skl.se/
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