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Till deltagare i
SFTI Beredningsgrupp

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp
Vi bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp:
Tid:

Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 09.30 - 16.00 ca

Plats:

SKL, Hornsgatan 20, Stockholm

Lokal:

Lilla Hörsalen, plan 12

Beredningsgruppsmötet startar 09.30 och pågår denna gång till cirka kl. 16:00
Kaffe serveras från kl. 9.00. Mötets agenda framgår nedan.
Huvudpunkter vid Beredningsgruppens möte är fastställelse av resultaten från översyn
av katalog och order-ordersvar, i syfte att göra SFTI:s Edifactmeddelanden
(SFTI/ESAP6) respektive XML-meddelanden (Svehandel) mer likvärdiga. Vid förra
mötet godkändes Punch-Out enligt PEPPOL BIS 18A med förbehållet att en
kompletterande handledning skulle tas fram innan införandeprocessen startar:
handledningen är nu publicerad och vi redogör för innehållet.
Under 2018 kommer stort fokus att läggas på e-fakturering i Europa och den européiska fakturastandard som fastställts av CEN. Vi presenterar det svenska lagförslaget
och informerar om den implementationsguide som OpenPEPPOL nu tar för tillämpning av standarden.
Det har varit svårt att få genomslag för användning av SFTI format för kataloger,
varför vi överväger att introducera ett alternativ i form av cellstrukturerat format.
Redan idag används exempelvis kataloger i Excel, men dessa ser olika ut i olika
system och det försvårar för leverantörerna. Vi vill diskutera behov och möjligheter
med ett sådant alternativ samt undersöka intresse för att etablera en arbetsgrupp för att
ta frågan vidare.
I övrigt redovisar vi de arbeten som bedrivs inom SFTI och hos huvudmännen.
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Praktiska arrangemang
Beträffande de praktiska arrangemangen för dagen:


Vi bjuder gärna på lunch men måste förbeställa alla måltider. Ni som önskar
lunch i samband med Beredningsgruppens möte måste därför anmäla det
senast den 10 oktober till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se



I annat fall går det att anmäla deltagande vid Beredningsgruppens möte senare,
sänd då anmälan till kerstin.wiss.holmdahl@skl.se dagen innan p.g.a. att Lena
Jerreman är på tjänsteresa. Anmälan krävs för inpasseringen, då det finns krav
på föranmälan inför besök på SKL.

Välkomna till beredningsgruppsmötet
Med vänlig hälsning,
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl
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SFTI Beredningsgrupp – Förslag dagordning 17 okt 2017
Tid

1 Inledning

Ordföranden

5

Ordföranden

5

– Mötet öppnas; praktiska arrangemang för dagen
– Val av ordförande för dagens möte
– Val av 2 justerare
– Fastställande av dagordning
2 Föregående möte (16 maj 2017)
Godkännande av protokoll.
3 Svekatalog 2.1

Thomas Pettersson

30

Thomas Pettersson

15

Thomas Pettersson

15

Presentation av förslag till reviderad specifikation
och handledning för Svekatalog så att samma
pristyper kan hanteras som i prislista enligt
SFTI/ESAP 6. Den nya versionen föreslås ersätta
tidigare Svekatalog 2.0.
Beslut.
4 Principer för ändring avrop i
svarsmeddelanden
a) I SFTI/ESAP 6
Presentation av handledning vid ändring av avrop
med avropsbekräftelse och leveransavisering.
Förslaget ändrar inte specifikationerna, däremot
finns avvikelse mot det exempel som anvisas GS11.
Beslut om avsteg i förhållande till GS1 exempel.
b) I Sveorder BIS 28A
Ändringbegäran till OpenPEPPOL, så att samma
stöd införs i PEPPOL BIS 28A. Informationspunkt.
10

Paus (10:40-10:50)
5 PEPPOL BIS 18A Punch-out (Varukorg)
Vid föregående möte godkändes PEPPOL BIS 18A
men fastställelse skulle räknas från det datum då
en kompletterande handledning publicerats.

Kerstin Wiss Holmdahl
Thomas Pettersson
Martin Forsberg

Informationspunkt: handledningen finns nu
publicerad; genomgång av dess innehåll.
1

Se http://www.gs1.se/globalassets/faq/affarsprocesser/order_till_faktura.pdf

35
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6 Kommande e-fakturalagstiftning

Kerstin Wiss Holmdahl

15

Martin Forsberg

15

a) Svenskt lagförslag
Presentation av förslaget.
b) Den nya standarden för e-faktura

50

Lunch (11:55-12:45)
c) ESVs stöd för implementering
7 Katalog i Excelformat
SFTI överväger att introducera ett excelformat för
katalog, som alternativ till formaten i enligt
SFTI/ESAP och Svekatalog. Diskussion av
användarbehov, problem och möjligheter.

Anderz Petersson?

15

Kerstin Wiss Holmdahl
Thomas Pettersson

45

Sören Pedersen

15

Beslut om att bilda arbetsgrupp.
8 OpenPEPPOL
Aktuella frågor; status




Martin Forsberg

Arbetsgrupper/Meddelanden
Kvittens (negativ kvittens)
EDIFACT-meddelanden via PEPPOL

Informationspunkt.
9 Handledning rättsfrågor vi e-fakturering

Kerstin Wiss Holmdahl

15

Presentation av skrift om rättsfrågor vid
elektronisk fakturering.
15

Paus (14:30-14:45)

30

10 . Tolktjänster
- kopplingen upphandling och avrop

Kerstin Wiss Holmdahl

- lösning och affärsprocess?

Thomas Pettersson

- behov och arbete som pågår kring lösningar
Informationspunkt
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11

30

Rapporter från arbetsgrupperna
a) Utomregionala ersättningar

Kerstin Wiss Holmdahl

b) Slutenvårdsdos

Thomas Pettersson

c) Samordnad varutransport

Kerstin Wiss Holmdahl

d) Utomlänsfakturering

Kerstin Wiss Holmdahl

Informationspunkter.
15

12 Övriga Informationspunkter
a) Styrgruppen

Kerstin Wiss Holmdahl

b) Sveriges Kommuner och Landsting

Kerstin Wiss Holmdahl

c) Upphandlingsmyndigheten

Maria Lilja

d) ESV

Sören Pedersen

e) NEA

Kerstin Wiss Holmdahl
Ordföranden

5

14 Övriga frågor

Ordföranden

10

15 Mötet avslutas

Ordföranden

13 Beredningsgruppens kommande möte
Förslag: 20 februari, 24 april och 24 oktober

