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Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard, in-
formationsdagar/”goda exempeldagar” m.m. 

Standard för webbavrop Sc 6.5 fastställd 
Ledstjärnan för vårt arbete är att skapa standarder för IT-lösningar som är 
anpassade för alla handelsparter till offentlig sektor, dvs. även för små och 
medelstora företag samt för olika slags situationer. De hittills framtagna lös-
ningarna med Edifactmeddelanden kommer inte alla företag att använda. Vi 
har därför nu kompletterat SFTI-standarden med att fastställa en ny sådan, 
Scenario 6.5. Den innebär att avrop kan ske via webb, telefon, fax eller genom 
hämtning. Leverantören skapar utifrån avropet en avropskopia och skickar 
den till köparens inköpssystem. Även leveransavisering kan sändas om så 
önskas. Sedan får beställaren även en elektronisk faktura. Efter behov kan 
man även komplettera med transaktioner för partsinformation och prislista. 
Vi hoppas att scenario 6.5 skall bidra till att öka möjligheten för fler företag 
att handla elektroniskt med offentlig sektor. Standarden lämpar sig även för 
ramavtal där det finns stora sortiment eller vid köp av sammansatta artiklar. 
För mer information, se vår hemsida, www.eh.svekom.se. 

Det finns planer på ytterligare ett scenario vid webbavrop, en variant av Sc 
6.5. Den bygger på att efter beställarens val på webben, leverantören genere-
rar en inköpslista efter beställarens önskemål. Detta kan sedan beställarens 
systemen komplettera om behov finns för att slutligen generera avrop. Denna 

http://www.eh.svekom.se
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variant skulle kunna användas såväl när ramavtal finns som vid direktupp-
handling och det kan förenkla prislistehantering. 

SFTI handledningar 
Handledningar för scenarierna 6.1, 9.1 och 9.2 finns nu utarbetade. Dessa 
SFTI handledningar finns publicerade på vår hemsida. Där finns även de till-
lämpningsanvisningar som ligger till grund för ramavtalsleverantörernas 
implementeringar av scenarierna. Handledning för det nya scenario 6.5 skall 
tas fram. 

Vägledning om kontroll av verifikationer m.m. 
Intern kontroll är viktig för att upprätthålla säkerhet och förtroende för verk-
samheten. Förändringar i verksamhet, strukturer, processer och teknik påkal-
lar behov av att anpassa och utveckla den interna kontrollen. Exempelvis 
gäller detta för kontroll av ekonomiska transaktioner och bokföringsun-
derlag. Attestreglementen har under lång tid varit oförändrade. Med ökad 
användning av elektronisk kommunikation och handel finns behov av att 
förändra dessa regelverk. En skrift till stöd för detta är under utarbetande och 
beräknas vara klar under april månad. 

En fördjupningskurs avseende intern kontroll, redovisning och juridik äger 
vidare rum den 24-25 april, se vår hemsida för program och anmälan. 

Elektronisk offentlig upphandling 
Arbetet med att ta fram en grundstandard för elektronisk offentlig upphand-
ling fortsätter i Upphandlingsgruppen, ledd av Lena Dalman och med stöd 
av tekniska 
kansliet, Sören Lennartsson och Tomas Wennebo. 

När det gäller upphandlingsområdet, med bl.a. den lagstiftning som trätt i 
kraft vid årsskiftet (SFS 2000:877) och som innefattar bl.a. annonsering i 
elektroniska databaser kommer vidare kurser att anordnas framöver. Säker-
heten är en del som vi avser att fokusera mer på. Vi kommer att informera 
närmare om detta genom Kom Rätt och på hemsidan. 

Elektroniska signaturer, Statskontorets upphandling 
Vid årsskiftet trädde lagen (SFS 2000:832) om kvalificerade elektroniska sig-
naturer i kraft. Lagen genomför ett EG-direktiv. Idag är det ju möjligt att an-
vända elektroniska signaturer om inte uttryckliga formkrav finns i lag eller 
förordning på egenhändigt undertecknande eller motsvarande. Syftet med 
lagen är att underlätta användningen av elektroniska signaturer. Lagen upp-
häver dock inte de formkrav som finns i olika lagar och förordningar på 
egenhändigt undertecknande eller liknande. Lagen innehåller däremot regler 
om krav på den som utfärdar certifikat för elektroniska signaturer till all-
mänheten, om certifikaten anges ha en viss säkerhetsnivå (det som i lagen 
kallas för kvalificerade certifikat). Separat cirkulär om elektroniska signaturer 
kommer att sändas inom de närmaste veckorna. 
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Statskontoret planerar att genomföra en upphandling av certifikatutfärdar-
tjänster/elektroniska signaturer. För närvarande finns ramavtal med Telia 
och Posten för produkter och tjänster för elektronisk identifiering. Dessa gäl-
ler t.o.m. 31 augusti 2001 och är i första hand avsedda att tillgodose förvalt-
ningens interna behov av säkerhetslösningar. Den upphandling som nu plan-
eras avser såväl certifikat för myndigheters elektroniska tjänster gentemot 
företag och medborgare som certifikat som behövs i myndigheters interna 
verksamhet. Många kommuner och landsting har  
anmält intresse av att deltaga för att kunna avropa dessa tjänster. Det finns 
fortfarande fram till den 1 april möjlighet att anmäla deltagande genom att 
sända fullmakt till Statskontoret. Kontakta i så fall Statskontoret. Irene An-
dersson tfn. 08-454 46 00 vx eller e-mail irene.andersson@statskontoret.se. 

Från Statskontorets sida ser man även gärna deltagande från kommuner i 
syfte att få synpunkter och önskemål när kravspecifikationen nu håller på att 
utformas. 

Informationsdagar, s.k. ”Goda exempeldagar” 
Det finns många frågor kring införandet av elektroniskhandel; själva tillvä-
gagångssättet men även frågor kring effekter och utvärdering av elektronisk 
handel. Det finns 4 informationstillfällen, s.k. ”goda exempeldagar” eller se-
minarier med möjlighet till erfarenhetsutbyte inplanerade nu i vår. Den första 
äger rum den 26 mars i Stockholm.  Där berättar representanter från en 
kommun (Upplands Väsby tillsammans med  
Sigtuna), ett landsting (Västmanlands läns landsting), och en statlig myndig-
het (Kammarkollegiet) hur de för närvarande arbetar med elektronisk handel. 
Vidare passar vi på att informera om aktuellt SFTI-arbete, med bl.a. presen-
tation av det nya Scenario 6.5. Skövde kommun presenterar resultatet av ge-
nomförda tester gentemot en bokhandel. En punkt på programmet innefattar 
fördelar med ökad elektronisk handel sett ur en varuleverantörs perspektiv. 

Efter detta halvdagsseminarium tar ett seminarium vid som riktar sig huvud-
sakligen till presumtiva varuleverantörer. Vi behöver nå ut till flera varuleve-
rantörer, särskilt små och medelstora företag. Vid detta seminarium kommer 
därför några varuleverantörer att berätta hur de kommit igång med elektro-
nisk handel gentemot offentlig sektor. Även representanterna för offentliga 
sektorn från eftermiddagens seminarium medverkar vid leverantörsträffen. 
Seminarierna arrangeras i samarbete med GEA (Gemenskapen för elektro-
niska affärer). I anslutning till seminariet finns även möjlighet att se på några 
IT-lösningar. 

Inbjudan till dessa seminarier sänder vi ut till ett antal företag, vilka har det 
gemensamt att de är leverantörer till bl.a. några kommuner och landsting. För 
att sprida inbjudningarna är ni även välkomna att hämta hem dessa från vår 
hemsida, www.eh.svekom.se/inbjudanleverantorer, och sedan sända den till 
varuleverantörer som ni gärna vill nå ut till. 

Förutom seminariet den 26 mars i Stockholm kommer Goda exempeldagar 
att äga rum i  

mailto:irene.andersson@statskontoret.se
http://www.eh.svekom.se/inbjudnleverantorer
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Umeå den 10 april 

Lund den 18 april  

Göteborg den 19 april  

Dessa seminarier har liknande program som i Stockholm, dock med andra 
representanter för kommuner och landsting respektive varuleverantörer. De 
kommer då från respektive region. 

Inbjudan jämte program till alla "goda-exempeldagarna" kommer att sändas 
ut separat. De kommer även att finnas på hemsidan. Man kan redan nu an-
mäla deltagande genom e-mail till gun-britt.rostock@svekom.se  

Svea-projektet 

Fler träffar med syfte att nå ut till varuleverantörer är under planering. Det 
gäller träffar inom Svea-projektet (inom GEA), där man strävar efter att nå ut 
med affärs-nyttan av elektroniska affärer till särskilt små och medelstora före-
tag. Ett arbete pågår även med att rekrytera Svea-informatörer och att infor-
mera om Svea-projektet. Som ett led i detta finns inplanerade seminarier i 
Östersund den 9 mars, i Göteborg den  
24 april och i Luleå den 10 maj. Vi välkomnar fler att ansluta sig som Svea-
informatörer. Detta är ett sätt att nå ut till företag om affärsnyttan av elektro-
niska affärer och något som borde ge god spridningseffekt. Välkomna att 
vända er till  
Bodil Almgren, e-mail: bodil.almgren@svekom.se eller tel: 08-452 78 11 eller 
Olle Lundin, e-mail olle.lundin@gea.ihb.se. 

Se gärna närmare om Sveaprojektet på hemsidan www.svea.gea.nu. Varje 
vecka  
presenteras bl.a. nyheter som berör elektroniska affärer. 

GEA (Gemenskapen för Elektroniska Affärer) 

Inom GEA fortsätter arbetet inom de olika verksamhetsområdena. Följande 
kan kort nämnas. Inom verksamhetsområde 1 sker fortsatt arbete inriktat mot 
ökad anpassning av lagar och regelverk till elektroniska affärer. Aktuellt för 
dagen är bl.a. ett EG-direktiv-förslag som syftar till att förenkla, modernisera 
och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdebeskattning. 
Remissvar utarbetas för närvarande med anledning av de frågorna som rör 
elektronisk fakturering och self-billing. 

Inom verksamhetsområde 3, teknik och standards, finns för närvarande för-
slag till konkreta projekt bl.a. avseende varuinformation, kommunikat-
ion/informationsutbyte, mobilitet samt elektroniska signaturer. Ett semi-
narium om XML och EDI, riktat till huvudsakligen tekniker är inplanerat till 
den  3-4 maj och ett seminarium om self-billing äger rum den 9 maj. För när-
mare information och anmälan se www.gea.nu. 

Avslutningsvis får vi framföra att ni alltid är välkomna med synpunkter och 
frågor när det gäller frågor hänförliga till elektronisk handel; till underteck-
nad, 

mailto:gun-britt.rostock@svekom.se
mailto:bodil.almgren@svekom.se
mailto:olle.lundin@gea.ihb.se
http://www.svea.gea.nu
http://www.gea.nu/
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Kerstin Wiss Holmdahl, tel 08-452 79 87 e-mail: ker-
stin.wiss.holmdahl@svekom.se eller till SFTI tekniska kansli; e-mail tek-
niskt.kansli@svekom.se eller till  
Lena Dalman när det gäller upphandlingsgruppens arbete, e-mail: 
lena.dalman@svekom.se 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Civilrättssektionen 
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