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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 24 april 2018 kl. 09.30- 16:00 ca

Plats:

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm, lokalen Taube

Beredningsgruppsmötet startar 09.30 och pågår fram till kl 14, med efterföljande
kaffe. Därefter ordnas en workshop om utformningen av SFTI:s webb och information
riktad till olika målgrupper och denna pågår till cirka kl. 16:00.
På morgonen serveras kaffe från kl. 9.00, varefter förmiddagen ägnas åt möte enligt
agenda som framgår nedan.
Efter sedvanlig inledning återkopplar vi om Styrgruppens beslut baserade på förra
beredningsgruppsmötet.
En viktig beslutspunkt denna gången är SFTI rekommendation om den nya e-fakturastandarden. Den europeiska standarden publicerades i november förra året och nu
finns en implementationsanvisning, s.k. Core Information Usage Specification (CIUS)
från OpenPEPPOL att ta ställning till, PEPPOL BIS Billing version 3. OpenPEPPOLs
dokumentation finns på https://peppol.eu/downloads/post-award/ - titta gärna igenom
materialet för Beredningsgruppens möte.Vi går igenom vad denna innebär. Därutöver
presenteras arbetet med schematronregler och olika slags stöd för användningen av
standarden men även konkretisering som behövs utifrån svenska behov; t ex termer
för svenska nummersystem, betalningssätt såsom bankgiro, plusgiro m.m.
Ett arbete har pågått i en arbetsgrupp som bildats för utveckling av en mall för katalog
i så kallat cellstrukturerat format (såsom exempelvis excel), detta för att förenkla för
leverantörer som inte hanterar EDIFACT eller XML. Mall för detta finns nu som
underlag för beslut vid beredningsgruppens möte.
Inom ramen för arbetet med samordnad varudistribution har ett nytt meddelande,
”Transportavisering” testats. Meddelandet är framtaget för att kunna användas i
PEPPOL:s infrastruktur. En presentation av meddelandet inklusive en guide kommer
att göras vid mötet.
En statusrapport avseende av SFTI framförda ändringskrav i OpenPEPPOL inför nya
versionen ges vidare, liksom om olika kvittenser.
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Efter övriga rapporter följer från kl. 14:30 en workshop ( i samma lokal) om ny utformning av SFTI:s webb. En översyn har påbörjats och där dels tankar för den nya
utformningen presenteras, och dels att vi önskar input från beredningsgruppens deltagare vad gäller informationen som ska finnas där och hur den bäst kan utformas för
att passa både för offentliga sektorns och leverantörernas behov av information och
för de som ska implementera rekommenderad standard.
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 18 april till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se



I annat fall går det att anmäla deltagande vid Beredningsgruppens möte senare.
Sänd då anmälan till lena.jerreman@skl.se

Välkomna till beredningsgruppsmötet och efterföljande workshop!

Med vänlig hälsning,
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl
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SFTI Beredningsgrupp 24 april 2018 – Förslag dagordning
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 Mötesanteckningar
Godkännande av protokoll från 20 februari 2018
3 Uppföljning av beslut från föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl

15

a) Förtydligande av att varukorgens

giltighet kan användas också för
giltighet för icke avtalat pris.
b) Avföra samtliga versioner av
SFTI/ESAP 0.2 Partsinformation
och SFTI/ESAP 0.1 EDI kvittenser
från SFTI rekommendationerna
(beslut styrgruppen)
c) Koordinering med GS1 av hur
informationen om spårbarhet inom
livsmedel hanteras i olika
meddelanden
d) Undersökning av möjligheten att
reaktivera stödfunktionen hos GS1
Sweden gällande svensk
kontaktpunkt för förvaltning av
UNSPSC
4 Ny standard för e-faktura, PEPPOL BIS
Billing version 3
a) Bakgrund till standarden och koppling till
kommande lagstiftning
b) Presentation av PEPPOL BIS Billing version
3.0 .
c) Valideringsregler m.m
d) Anvisningar för svenska behov
Beslutspunkt.
B
Paus (10:55-11:05)

60

Kerstin Wiss Holmdahl
Martin Forsberg
Sören Lennartsson
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Tid

5 Katalog i cellstrukturerat format
Mall för katalog i beställningsprocessen i
cellstrukturerat format

Kerstin Wiss Holmdahl

30

Thomas Pettersson

Beslutspunkt
6 Samordnad varudistribution

Thomas Pettersson

25

Thomas Pettersson

10

Sören Lennartsson

10

Kerstin Wiss Holmdahl

10

Peter Norén

15

Presentation av nytt meddelande för
Transportavisering samt guide.
Informationspunkt.
Lunch 12:00-13:00
7 Ändringsförslag till OpenPEPPOL
Ändringsbehov identifierade för Svekatalog 2.0 enl
tidigare möten.
Informationspunkt
8 Kvittensmeddelanden i Open PEPPOL
Status aktuellt arbete.
Informationspunkt
9 Rapporter från SFTI arbetsgrupp om
utomlänsfakturering
Informationspunkt
10 XBRL för standardiserad ekonomisk
information
ESVs arbete med standardisering av ekonomisk
information
a) Användningen av XBRL för
standardisering
b) Exempel, pilot för digitaliserad revision
med hjälp av e-Delivery
Informationspunkt.
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Tid
30

11 Övriga informationspunkter
a) Styrgruppen (verksamhetsplan 2018 mm)
b) ESV ( status kring lag om e-faktura och ny
myndighet mm
c) SKL
d) Upphandlingsmyndigheten (nytt Basstöd
mm)
e) NEA

Kerstin Wiss Holmdahl
Peter Norén
Kerstin Wiss Holmdahl
Maria Lilja
Peter Norén
Ordföranden

5

13 Övriga frågor

Ordföranden

10

14 Mötet avslutas

Ordföranden

12 Beredningsgruppens kommande möten
Enligt tidigare: 24 oktober 2018

Efter beredningsgruppens möte serveras kaffe och därefter äger en workshop rum från
kl 14:30 om utformningen av SFTI:s webb. En presentation görs av planering och
arbete hittills samt därefter diskussion om hur informationen kan bäst utformas för
olika besökares behov.
Workshopen äger rum i samma lokal som Beredningsgruppens möte.

