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Grundkurs elektronisk handel
Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel (e-handel)?
Detta är en grundkurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står
i begrepp att göra detta.
Syfte och innehåll
Kursen går igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas men också
hur man strategiskt ska se hur införandet ska gå till. Det gäller förberedelser både internt
i organisationen och gentemot varu-och tjänsteleverantörer. Ett genomtänkt införande
kan ge ökade förutsättningar för att uppnå effekter både vad gäller en effektiv inköpsprocess men också goda möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten.
Anslutningen av varu-och tjänsteleverantörer innefattar både hur dessa ska involveras
under löpande ramavtal m.m. men även om hur man i samband med upphandlingar kan
ställa krav på e-handel. Dagens lösningar medger stor flexibilitet, men vad bör ni själva
veta när ni ska ansluta leverantör av varor och tjänster?
E-handel innefattar olika beställningsprocesser. Det är både beställningar baserade på
översänd pris-och artikelinformation men även webb-beställningar samt enklare former
där leverantören kan få sina order via leverantörsportal och mail samtidigt som det för
köparen är en del av inköpssystemet med integrerad e-handel med EDI. En översikt av
de standarder som rekommenderas inom SFTI ges.
Vi går igenom dessa delar på grundkursens första dag.
Den andra dagen går vi specifikt in på vad som gäller interna rutiner kring attester m.m.,
redovisningsfrågor samt vad som gäller vid bokföring och arkivering av elektroniska
fakturor. Vi går också in på lagstiftningen om elektroniska fakturor. Vi avslutar dagen
med praktiska frågor vid uppstart av e-handel och deltagare som avser att gå kursen är
välkomna att innan kursen även sända in frågor som kan tas upp.
Vi får även ta del av erfarenheterna från en kommun som arbetar framgångsrikt med
e-handel, Örebro kommun.
Under kursen, som är en grundkurs, kommer tid att finnas för frågor, diskussion,
erfarenhetsutbyte och praktiska övningar.
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Kursmaterial m.m.
I kursmaterialet ingår bl. a boken ”E-handel – redovisning och juridik”, " Handledning
för myndigheters hantering av rättsfrågor vid elektronisk fakturering” samt
"Handledning avseende krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster".
Målgrupp
Denna tvådagarskurs, riktar sig till tjänstemän i kommuner, regioner och statliga myndigheter som arbetar med elektronisk handel eller står i begrepp att införa e-handel och
med tonvikten på inköp, ekonomi, revision, arkiv och juridik. Vi bedömer att ni får ut
mest av kursen om Ni representeras av flera kompetensområden såsom projektledning,
inköp, redovisning, arkiv, juridik och IT. Detta är en kurs på grundläggande nivå. Det
ges även regelbundet fortsättningskurser om e-handel.
Kursledare
Ola Eriksson
Emma Wictorin
Sören Lennartsson
Jeanette Löfgren
Kerstin Wiss Holmdahl
Maria Larsson

Kommunalekonomernas förening
Örebro kommun
SFTI tekniska kansli
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting

Tid, ort och sista anmälningsdag
Den 5-6 november på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm.
Sista anmälningsdag är den 10 oktober.
Kursen börjar dag 1 kl. 09.30, (kaffe serveras från kl. 09.00) och avslutas kl.16.00
dag 2. Färdbeskrivning eller länk till sådan kommer att finnas i bekräftelsen.
Anmälan/Bekräftelse
Anmälan görs online via denna anmälningslänk.
Kvittens på mottagande av anmälan sänds via e-post direkt vid slutförandet av anmälan.
Bekräftelse på deltagande sänds via e-post efter sista anmälningsdag. Antalet deltagare
är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.
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Avgifter
Kursavgift: 4 950 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation samt lunch och
kaffe. Faktura skickas efter genomförd kurs.
Middag: 395 kr (exkl. moms). Önskas middag skall detta anges vid anmälan.
Logi: Vi har förbokat ett antal rum på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98.
Du bokar och betalar direkt till hotellet genom att mejla till
registration.stockholm@choice.se
Uppge kod: 2059GR016052 eller SKL. Enkelrumspris/natt 1 540 kr (inkl. moms).
Efter den 10 oktober kan rum bokas i mån av plats.
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga kostnader om inte annat är angivet.
Övrig information
Frågor om kursens innehåll kan ställas till Kerstin Wiss Holmdahl, tfn 08-452 79 87,
kerstin.wiss.holmdahl@skl.se eller Jeanette Löfgren, jeanettelofgren@digg.se
För övriga frågor kontakta Resurs- och konferenssektionen, tfn. 08-452 70 00 eller
e-post konferens@skl.se
Program för de två kursdagarna bifogas.

Välkomna!
Kursledarna

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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Program – Grundkurs i elektronisk handel 5-6 november 2019
Dag 1
09.00 – 09.30

Samling, kaffe

09.30 – 12.00

Vad innebär e-handel?

Kerstin Wiss Holmdahl m. fl.

Förberedelser för e-handel i egna organisationen
och gentemot leverantörer.
12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.15

Olika sätt för e-handel, från beställningar utifrån
överförd prislista till webb-beställningar och
enklare former

14.15 – 14.45

Kaffe

14.45 – 16.00

Leverantörsanslutning

19.00

Middag

Sören Lennartsson

Ulf Borg

Dag 2
08.30 – 09.45
Interna rutiner vid attest, redovisningsregler

Ola Eriksson

09.45 – 10.00

Kaffe

10.00 – 12.00

Intern kontroll, bokföring, arkivering av
e-fakturor

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.30

Krav på e-handel vid upphandlingar

Kerstin Wiss Holmdahl

13.30– 14:00

Kaffe

Jeanette Löfgren

14.00 – 14.45

Praktiska frågor vid e-handel

14.45 – 16:00

E-handel i Örebro kommun m.m.

16.00

Kursen avslutas

Ola Eriksson

Emma Wictorin
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