Inbjudan till …

E-handelsdagarna 2019 – Effektiva inköp med
e-handel och e-fakturering i stat, kommun
och region
8 – 9 oktober 2019 i Stockholm

www.SFTI.se

Välkomna till e-handelsdagarna den 8-9 oktober i Stockholm!
E-handelsdagarna är två dagar med erfarenhetsutbyte och information med fokus
på effektiva offentliga inköp med e-handel, e-fakturering och e-upphandling.
Innehållet i dagarna är så utformat att det ska passa för både er som nu inför detta,
men även för er som fortlöpande arbetar med det som en del av den ordinarie
verksamheten.
I år kommer vi att inleda med ett panelsamtal om digital utveckling och e-handel.
Det är ett panelsamtal mellan Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman,
Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, Vesna Jovic, verkställande direktör på
SKL och Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.
Det blir sedan en presentation bl. a. ”Årets matchningsraket” och ”Årets e-handelsmyndighet”.
Vi kommer vidare att få ta del av erfarenheter från införande av e-fakturering och
e-handel. Företrädare för Malmö Stad berättar om hur de arbetat med införande av
e-faktura enligt den nya lagen, hur e-handel införts, om organisation och uppföljning.
Vi får även ta del av arbetet kring e-fakturering i en mindre kommun, Svedala kommun. Vidare kommer företrädare för Region Gävleborg att berätta om deras ehandelsinförande och aktuellt arbete.
En nordisk utblick ges där vi får ta del av e-inköp i Danmark och deras planer framöver. Vidare får vi höra om det breda e-fakturainförandet i Norge och med PEPPOL
som kommunikation samt även om e-beställningar.
Avslutningsvis kommer Gustaf Josefsson Tadaa att tala om e-handel och digitalisering. Det handlar bl. a. om att det digitala inte bara ändrar hur i arbetar utan varför vi
arbetar. Gustaf är en ofta anlitad föreläsare kring ämnen som trender, teknologi och
dess effekter på oss människor.
Dagarna innehåller vidare ett antal parallella sessioner, där man kan ta del av goda
exempel på införande av e-handel och som kan skapa inspiration i det dagliga arbetet
men även specifika seminariespår i de olika fokusområdena. Vissa seminarier är av
föreläsningskaraktär medan andra bygger på erfarenhetsutbyte och diskussion. Det
finns vissa seminarier av mer fördjupningskaraktär.
De olika sessionerna ingår i följande spår:
-

Inköpsanalys och uppföljning
Organisation för inköp och e-handelsinförande m.m.
Beställningar i praktiken
E-handel och upphandlingsfrågor
E-fakturering och PEPPOL.
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Målgrupp
Dessa e-handelsdagar riktar sig till er som arbetar med att effektivisera era inköp
med hjälp av elektronisk handel och e-fakturering i kommuner, regioner samt statliga
myndigheter.
Praktiska upplysningar
E-handelsdagarna äger rum på Hotel Elite Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25, Stockholm.
Anmälan
Anmälan görs direkt via denna länk. Bekräftelse på ditt deltagande sänds via e-post direkt vid
slutförandet av anmälan. Antalet deltagare är av praktiska skäl begränsat, först till kvarn
gäller. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Sista anmälningsdag är
den 25 september. Val av seminariepass görs via anmälningslänken. Klicka på respektive
rubrik så visas mer information om innehållet i seminariet.
Logi
Vi har förbokat ett antal rum på Hotel Elite Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25. Du bokar
och betalar direkt till hotellet. Boka boende här. Enkelrumspris: 1 350 kr/natt inkl. moms
och frukostbuffé. Dubbelrum 1 550 kr/natt inkl. moms och frukostbuffé.
Priset gäller till den 16 september, därefter kan rum bokas i mån av plats.
Avgifter
Deltagaravgift: 3 700 kr (exkl. moms). I avgiften ingår luncher, kaffe, middag samt kursdokumentation. Man kan delta enbart en av dagarna och avgiften blir då 1 800 kr.
Önskas middag skall detta anges vid anmälan.
Faktura skickas efter genomförd konferens. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga
kostnader om inget annat angivits.
Kontakt
För frågor om dagarnas innehåll kontakta:
 Kerstin Wiss Holmdahl, 08-452 79 87 kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
 Jeanette Löfgren, 010-484 73 03 jeanette.lofgren@digg.se
 Sören Pedersen, 08-586 217 74 soren.pedersen@uhmynd.se
För övriga frågor som rör din anmälan vänligen kontakta:
SKL Konferens: tfn 08-452 72 86, e-post: konferens@skl.se

Välkomna den 8-9 oktober!
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), SKL och Upphandlingsmyndigheten
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E-handelsdagarna 8 – 9 oktober 2019
PROGRAM
Dag 1
09.00 – 09.30

Samling, kaffe

09.30 – 09.40

Välkomna, inledning

Kerstin Wiss Holmdahl, SKL
Jeanette Löfgren, DIGG
Sören Pedersen, Upphandlingsmyndigheten

09.40 – 10.40

E-handel och den digitala
utvecklingen; ett panelsamtal

Anders Ygeman, Infrastrukturdep.
Anna Eriksson, DIGG
Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten
Vesna Jovic, SKL

10.40 – 11.00

Kaffe

11.00 – 11.15

Aktuellt från SFTI

11.15 – 11.35

Årets matchningsraket

Erik Olsson
Bolagsverket

11.35 – 12.00

Årets e-handelsmyndighet

Katja Gustafson, Monica
Reimer och Eva Gårdby,
Arbetsförmedlingen

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Seminariepass 1
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Inköpsanalys o
uppföljning

Org. för inköp
och e-handelsinförande m.m.

Beställningar
i praktiken

E-handel- och
upphandlingsfrågor

E-fakturering
och PEPPOL

Nyttorealisering, Beställningsorg.
Hur arbeta med och utbildning
det?

Att bredda
e-fakturering
och e-handeln

Dynamiska
inköpssystem

Erfarenheter av
nya e-fakturalagstiftningen hittills

Daniel Jafaris
Daniel Jafaris
Consulting &
Services

Jenny Ljungvall
Carlos, Erika
Strandgren
Tierps kommun

Katarina
Söderman,
Christina
Bergström,
Mölndals Stad

Maria Lindman,
Upphandlingsmyndigheten
och en kommun

Anna Elverheim,
Hogia o ordf. NEA
Kerstin Wiss
Holmdahl, SKL

13.55 – 14.40

Seminariepass 2

Inköpsanalys o
uppföljning

Org. för inköp
och e-handelsinförande m.m.

Beställningar
i praktiken

E-handel- och
upphandlingsfrågor

E-fakturering
och PEPPOL

Nyttorealisering, Införande av eworkshop
handel i
Jönköpings
kommun

Fördjupning/
workshop om
tjänstebeställningar m.m.

Upphandling av
verktyg för
inköpsanalys

Introduktion till
PEPPOL

Daniel Jafaris
Daniel Jafaris
Consulting &
Services

Jeanette
Löfgren
DIGG
Kerstin Wiss
Holmdahl och
Sören
Pedersen

Björn Andrén
Norrköpings
kommun

Lars Engberg
Magnus Johansson
DIGG

Marina Hedin,
Thomas Rohdén,
Anna Wetter
Jönköpings
kommun

14.40 – 15.00

Kaffe

15.00 – 15.40

Att införa e-fakturering

Robert Aradszky
Svedala kommun

15.40 – 17.00

Nordisk utblick kring e-handel

Nihad Hodzic, Erhvervstyrelsen
Camilla Wold, Difi
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17.00

Avslutning

19.00

Middag

Dag 2
09.00 – 09.15

Utökad sekretess på skattekontot och hantering av bevis

Robin Anderson Boström
Upphandlingsmyndigheten

09.15 – 10.00

Att införa e-fakturering och
e-handel i Malmö Stad

Aneta Karman och
Louise Hökmark, Malmö Stad

10.00 – 10.30

Kaffe

10.30 – 11.15

Införande av e-handel i Region
Gävleborg

11.25 – 12.10

Seminariepass 3

Inköpsanalys o
uppföljning

Org. för inköp
och e-handelsinförande m.m.

Beställningar i
praktiken

E-handel- och
upphandlingsfrågor

E-fakturering
och PEPPOL

Inköpsanalys
och kategoristyrning

Samordnad
varudistribution
och e-handel

Fördjupning/
workshop om
frågor och
utmaningar

Att använda
offentlig
upphandling
som ett
strategiskt
verktyg

PEPPOL och
systemstrategier

Cristofer
Cifuentes
Mardones,
Region Uppsala

Olof Bohlin,
Therese Tibell,
Södertörnskommunerna

Eva Wärnå,
Skövde
kommun är
workshopledare

Niklaz Kling,
Sören Pedersen
Upphandlingsmyndigheten

Magnus Johansson
DIGG
Martin Forsberg
SFTI tekniska
kansli

Peter Hautzinger
Region Gävleborg
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12.10 – 13.10

Lunch

13.10 – 14.00

Seminariepass 4

Inköpsanalys
o uppföljning

Org. för inköp
och e-handelsinförande
m.m.

Beställningar i
praktiken

E-handel- och
upphandlingsfrågor

Spendanalys
och nyckeltal
för inköpsstyrning

Beställningar
med katalog i
excel-format

Praktisk inforKrav på emation om inhandel vid
förandet av eupphandling
handelsprocessen
i regionen.

PEPPOL och
systemstrategier

Nassira El
Kadaoui,
Upphandlingsmyndigheten

Thomas
Pettersson
SFTI tekniska
kansli

Ann-Katrin
Öholm, Mats
Westin, Evelina
Ameztegui,
Region
Gävleborg

Magnus Johansson
DIGG
Martin Forsberg
SFTI tekniska
kansli

14.00 – 14.30

Kaffe

14.30 – 15.45

E-handel och digitalisering –
det digitala ändrar hur och
varför vi arbetar

15.45 – 16.00

Avslutning av årets
e-handelsdagar

Kerstin Wiss
Holmdahl, SKL
Sören Pedersen
Upphandlingsmyndigheten

E-fakturering
och PEPPOL

Gustaf Josefsson Tadaa

GDPR
Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är
skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna
riktlinjer och rutiner.
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