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Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter
från Beredningsgruppens möte 2018-02-20
Punkt Åtgärd
3 a)
Förtydligande av att varukorgens giltighet kan
användas också för giltighet för icke avtalat pris.
5
Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen
att avföra samtliga versioner av SFTI/ESAP 0.2
Partsinformation och SFTI/ESAP 0.1 EDIkvittenser från SFTI-rekommendationerna.
10 a)
Koordinering med GS1 av hur information om
spårbarhet inom livsmedel hanteras i olika
meddelandeformat.
10 b)
Undersök möjligheten att reaktivera stödfunktionen
hos GS1 Sweden gällande svensk kontaktpunkt för
förvaltning av UNSPSC.

Ansvarig/kontakt
Tekniska kansliet
Kerstin Wiss Holmdahl
för vidare till SFTI
Styrgrupp
Kerstin Wiss Holmdahl

Kerstin Wiss Holmdahl

Intressanta länkar/mer information
SFTI – http://www.sfti.se/
SFTI:s huvudmän
 ESV: http://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/
 SKL: http://www.skl.se/
 Upphandlingsmyndigheten: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
GS1/ESAP – http://www.gs1.se
NEA – http://www.nea.nu
OpenPEPPOL – http://www.peppol.eu/
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Minnesanteckningar SFTI Beredningsgrupp
Tid: Den 20 februari 2018, kl. 09.30-12.15
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm; lokal Lilla Hörsalen
Deltagare: Se bilaga 1

1

Inledning

Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl hälsade mötesdeltagarna välkomna.
Eva Wärnå valdes att leda dagens möte.
Esa Koponen och Lars Dykert utsågs att justera protokollet.
Deltagarna presenterade sig.
Förslag till dagordning godkändes efter
 Komplettering av punkt 3 med hantering av aktuellt pris i
affärstransaktion Punch Out
 Tillägg under punkt 10 av hantering av spårbarhet i
affärsmeddelanden, samt
 Omkastning av dagordningspunkterna 4 och 5.
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Föregående möte

Protokollet från föregående möte, den 17 oktober 2017, godkändes.
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Uppföljning av beslut från föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl återkopplade från Styrgruppens behandling av
rekommendationerna från Beredningsgruppen 17 oktober. Styrgruppen
begärde att arbete initieras på kataloginformation i cellstrukturerat format (se
punkt 6a nedan) och beställning av tolktjänster, det senare tillsammans med
Kammarkollegiet.
a) Handledning PEPPOL BIS 18A Punch Out (varukorg)
Den 16 maj förra året godkändes PEPPOL BIS 18A med förbehållet att en
svensk kompletterande handledning skulle tas fram innan införandeprocessen
startar. Vid följande möte, den 17 oktober, behandlades förslaget till
handledning. Då det konstaterades att vissa dedicerade affärstermer saknas i
PEPPOL, framför allt vad gäller pristyper, överläts det på Styrgruppen att
avväga om det var mest ändamålsenligt gå vidare med handledningen i aktuell
version eller att göra snabb ändringsbegäran till OpenPEPPOLs vårversion av
PEPPOL BIS 18A. Eftersom tiden bedömdes för kort för att få in ändringar
redan under våren valde Styrgruppen att publicera handledningen direkt och i
stället arbeta med samlad ändringsbegäran, avseende flera affärsdokument, på
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lite längre sikt. Handledningen publicerades 2017-11-281), varför krav på
implementation av PEPPOL Punch Out räknas från detta datum.
Axel Ericsson hade anmält en fråga om hur parallell användning av katalog
och varukorg ska fungera, i synnerhet om priset inte är avtalat. Också i fallet
att det är en fördröjning, från det att varukorgen skapas till dess att
motsvarande order läggs, kan oklarhet uppstå om vilket pris som gäller. Vissa
av reglerna kring hur priser får variera kan behöva avtalas, men affärsmeddelandet kan dels ange pristyp (t.ex. ”aktuellt pris”) och dels ange
varukorgens giltighetstid. Detta kan behöva förtydligas i handledningen (i
nuvarande text nämns giltighetstiden endast för reservation av varor).
b) Ändringsbegäran till OpenPEPPOL
Thomas Pettersson rapporterade om de ändringar som ställts samman och
anmälts till OpenPEPPOL.
 Generella önskemål som påverkar flera meddelanden: uppgiftsparet
”egenskapsnamn – värde” behöver kopplas till unika termer; en
lösning behövs för hantering av pristyper (avtalat pris, aktuellt pris,
etcetera)
 Översyn av ordersvaret i PEPPOL BIS 28A (Sveorder BIS 28A), med
bl.a. rättade statuskoder, ordererkännande och restorderinformation
 Leveransadress och önskat leveransdatum i PEPPOL BIS 18A (SFTI:s
handledning anvisar en temporär lösning för dessa)
 Katalog (motsvarande Svekatalog 1A 2.0): tillägg av GTIN för
relaterade artiklar samt generell harmonisering med katalog preaward.
 Flera order i leveransavisering PEPPOL BIS 30A (Sveleveransavisering
BIS 30A).
De anmälda behoven tas in i den översyn som OpenPEPPOL just har initierat
med sikte på version 3.0 av PEPPOL:s affärstransaktioner. I projektplanen
anges att översynen ska vara klar till slutet av 2019.
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Stödmaterial för Svefaktura BIS 5A 2.0

Sören Lennartsson informerade om nyheter beträffande stödmaterial för
Svefaktura BIS 5A 2.0 på SFTI:s webbplats2).
Med utgångspunkt i Handledning Svefaktura 1.0 har en motsvarande
handledning tagits fram för Svefaktura BIS 5A 2.0. Den nya handledningen
kommenterar också skillnaderna mellan de två Svefaktura-formaten. Vidare

1
2

http://www.sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/peppolpunchout.3062.html
http://www.sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefaktura/svefakturabis5a20.2074.html
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ges en introduktion till valideringsreglerna, utställarstyrd fakturautskrift och
råd vid visualisering av fakturor.
En översyn av fakturaexemplen har påbörjats. BIS-dokumentationens ”use
cases” samt exempel med maximalt innehåll i faktura/kreditnota har rättats,
och en serie testfiler för utställarstyrd fakturautskrift har publicerats. En serie
testfakturor illustrerande olika verksamhetsområden blir klar inom kort.
I tillägg till de affärsregler (i schematron/XSLT-format) som PEPPOL
publicerat överväger tekniska kansliet kompletterande svenska regler, till
exempel avseende svenskt organisationsnummer, svenska skattesatser,
bankgiro/plusgiro, och liknande. Martin Forsberg nämnde att de svenska
valideringsreglerna främst är tänkta för användning i SFTI:s verifieringstjänst,
som stöd i samband med nyutveckling och granskning av problemfakturor.
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Grundläggande specifikationer: SFTI/ESAP 0.1 och 0.2
ESV har begärt översyn av status för
 SFTI/ESAP 0.1 EDI-kvittenser, som består av överföringskvittens och
meddelandekvittens avsedda vid utväxling enligt EDIFACT-syntax; och
 SFTI/ESAP 0.2 Partsinformation, som består av EDIFACT-format för
köparens och leverantörens partsinformation samt en XML-variant av
den förtsnämnda.
SFTI/ESAP 0.1 har inte ändrats sedan 1999. Också SFTI/ESAP 0.2
Partsinformation beslutades 1999; under en tid ingick även meddelande för
informationslämnarens partsinformation kopplat till överföring av
varuinformation (avvecklades 2011). Senaste åtgärd avseende SFTI/ESAP 0.2
togs år 2007 då en variant skapades för köparens partsinformation utökad
med information om behöriga beställare och utvecklad för XML-syntax.
Tekniska kansliet har genom kontakt med IT-leverantörerna klarlagt att
användning av specifikationerna är ovanlig eller inte alls förekommer. Mot
denna bakgrund är det inte rimligt att SFTI fortsatt förordar specifikationerna
som krav vid upphandling.
Beslut. Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att avföra samtliga
versioner av SFTI/ESAP 0.2 Partsinformation (dvs. både EDIFACT- och
XML-baserade) och SFTI/ESAP 0.1 EDI-kvittenser från SFTI-rekommendationerna.

6

Rapporter från SFTI arbetsgrupper

a) Katalog i cellstrukturerat format
Thomas Pettersson meddelade att en arbetsgrupp bildats för utveckling av en
mall för katalog i så kallat cellstrukturerat format, i enlighet med beslutet vid
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Beredningsgruppens förra möte. Gruppen höll uppstartsmöte den 30 januari.
Gruppen valde att utgå ifrån den mall som används av Difi i Norge.
Efter ifyllande ska kataloginformationen genereras som XML-fil med format
enligt Svekatalog 2.0. Det kommer att finnas en mall med komplett
information och en enklare variant. Mallarna ska vara klara för beslut vid
Beredningsgruppens nästa möte den 24 april.
b) Utomlänsfakturering
Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att de första landstingen nu har
utväxlat fakturaunderlag via Ineras tjänst. De flesta räknar med att kunna ta
emot fakturaunderlag under första halvåret 2018 men i något fall kan det dröja
till 2019. Beslut om tidpunkt när alla ska kunna skicka fakturaunderlag
kommer att fattas av ekonomidirektörsnätverket.
Samtliga landsting och regioner kan ta emot e-faktura (Svefaktura), men alla
kan ännu inte sända den.
För utomlänsfakturering finns ett Regelverk på plats, inkluderande även
juridiska frågeställningar. Detta innefattar att schablonmässig menprövning
bedöms kunna göras. Det förordas att nämndbeslut fattas om detta.
Vissa framåtriktade frågor kvarstår, bland annat behövs en förvaltningsorganisation inom Inera och SKL. Arbetsgruppen och nätverket kommer att
behållas. Inera kommer att bistå med stöd vid implementering av Ineras
tjänst.
c) Slutenvårdsdos
Region Skåne testar en utformning där en beställning i form av slutenvårdsdosbilaga och bilageerkännande hanteras utanför e-handelssystemet. De
kompletteras av en utökad leveransavisering, med extra radinformation, och
faktura. Vidare behövs en tillverkningsrapport för verksamhetens avstämning.
Bland arbete som återstår finns komplettering av handledning och informationsmaterial till IT-systemleverantörer.
c) Samordnad varudistribution
Thomas Pettersson informerade om att ett meddelande Transportavisering
implementeras och testas mellan Kungsbacka (köpare), PostNord (distributionscentral, DC) och Textilhuset (leverantör). Man ska undersöka att skicka
aviseringen antingen direkt leverantör - DC (och då via PEPPOL-nätverket)
eller via köparen.
Som lösning för små varuleverantörer funderar man på att använda en enklare
transportavisering i form av ett cellstrukturerat dokument.
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Verksamheten i SFTI 2018

Kerstin Wiss Holmdahl informerade om årets verksamhetsplan för SFTI, som
just nu förbereds i Styrgruppen. Inom området e-upphandling kommer fokus
att läggas på e-katalog, bland annat har nu OpenPEPPOL förslag till pre
award-katalog ute på remiss. Inom e-handel görs en stor satsning på webben,
här behöver särskilt informationen inom området Svehandel utvecklas och
marknadsföras särskilt mot leverantörer och de system som dessa använder.
Tjänstebeställningar är ett annat område som man behöver nå ut med, särskilt
utbildningsinsatser. Dessutom förbereds en satsning på e-fakturering mot
bakgrund av nya lagkrav och EU-normen för datamodell för faktura (not –
detta behandlades mer utförligt i workshop efter Beredningsgruppens möte).
Andra områden i planen gäller resurser för tekniskt kansli, utveckling av
utbildningsmaterialet generellt, översyn av upphandlingskrav på e-handel (där
framför allt krav avseende e-faktura och Punch Out behöver ses över), det
nationella e-upphandlingsforumet, konsekvenser med anledning av GDPR
(dataskyddsförordningen), bevakning av PEPPOL-remisser samt frågor kring
standardisering av e-upphandlings- och e-handelsmeddelanden med koppling
till arbetet i SIS/TC 440.
På tjänstemannanivå i huvudmännens organisationer hanteras frågor som
ESPD (standardiserad egenförsäkran), e-Certis (verktyg för standardiserade
intyg/bevis/attester) och arbete kring miljömärkning m.m., dessutom har ESV
ett särskilt regeringsuppdrag för stöd till införande av e-fakturering.
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Information från huvudmännen

a) Styrgruppen
Kerstin Wiss Holmdahl för vidare besluten från dagens beredningsgruppsmöte
till SFTI Styrgrupp.
b) Ekonomistyrningsverket
Jeanette Löfgren informerade om att en ny digitaliseringsmyndighet ska ta
över Ekonomistyrningsverkets uppdrag att främja arbetet med e-handel i
staten från och med 1 september 2018, med sömlös övergång. Den nya
myndigheten kommer att placeras i Sundsvall med lokalkontor i Stockholm, i
varje fall inledningsvis.
ESV arbetar med program för stöttning av införande av nya e-fakturakraven,
riktat till såväl offentlig sektor som varu- och tjänsteleverantörer.
Förra året startade ESV ett utvecklingsprogram för statliga myndigheter som
vill effektivisera inköpen genom e-handel. Det har varit framgångsrikt och nu i
mars startar utvecklingsprogrammet med en ny grupp av deltagare.
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c) Sveriges Kommuner och Landsting
Kerstin Wiss Holmdahl orienterade om tre inriktningar för SKLs arbete nu.
 e-upphandling: insatser görs för uppföljning av avtal, nätverksträffar
planeras 2 gånger per år.
 e-handel: projektledare rekryteras för hjälp vid införande av e-handel i
kommuner och landsting.
 e-faktura: stöd och support förbereds till medlemmarna vid införande
av den nya fakturastandarden.
d) Upphandlingsmyndigheten
Maria Lilja meddelade att Upphandlingsmyndigheten nu leder SFTI:s
arbetsgrupp för hur man kan ställa kraven på e-handel vid upphandling – fler
är välkomna att anmäla intresse. Den handledning som finns idag ska
uppdateras och utvecklas.
I början av mars kommer ett basstöd om e-handel att publiceras med
beslutsfattare och verksamhetsutvecklare som målgrupp.
e) NEA, Nätverket för elektroniska affärer
Kerstin Wiss Holmdahl rapporterade från NEA:s årsmöte. Nationellt efakturaforum fortsätter sin verksamhet (öppet för alla) och har nästa möte 7
mars. Här finns också ett aktivt forum för operatörssamverkan. På årsmötet
föreslogs att arbetsgruppen för juridik och säkerhet skulle återupptas, dock
som separata arbetsgrupper eftersom det till stor del är olika personer som
förväntas delta i arbetet. Bland aktiviteter nämndes i övrigt webinarer och
kurser, även de med lite bredare ”e”-fokus.
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Beredningsgruppens kommande möten

Datum för Beredningsgruppens kommande möten för 2018 bekräftades till
24 april och 24 oktober.
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Övriga frågor

a) Spårbarhet
Med anledning av nya regler om spårbarhet av fiskleveranser begärde Axel
Ericsson att SFTI stämmer av med GS1 så att utformningen blir enhetlig vid
användning dels av EDIFACT-meddelanden (dvs. ESAP 20 och ESAP 6) och
dels OpenPEPPOL:s XML-baserade transaktioner.
Beredningsgruppen tillstyrkte förslaget.
b) UNSPSC
Många vill använda UNSPSC-klassificeringen för kostnadsuppföljning vid köp
av varor och tjänster. UNSPSC ägs av FN men förvaltas av GS1 USA. GS1
Sweden organiserade tidigare en svensk kontaktfunktion mot förvaltnings-
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organisationen och samordnade översättning av UNSPSC till svenska men
funktionen är inte längre aktiv.
Beredningsgruppen rekommenderar att SFTI undersöker möjligheten att
reaktivera stödfunktionen hos GS1 Sweden.
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Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet.

Eva Wärnå
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Esa Koponen

Lars Dykert
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BILAGA 1

Deltagare vid Beredningsgruppens möte 20 februari 2018
Eva Wärnå, ordförande
Marika Agetoft
Cajsa Ahlinder
Ann Djerf Svensson
Lars Dykert
Ulrika Edling
Axel Ericsson
Martin Forsberg
Camilla Gröndahl
Christoffer Högberg
Joakim Ingers
Camilla Jernberg
Eva Klevebro
Esa Koponen
Maria Larsson
Mia Lenman
Sören Lennartsson
Maria Lilja
Annette Liljestrand
Helena Ljung Wessén
Jeanette Löfgren
Susanne Maal
Thomas Pettersson
Anders Strandquist
Jenny Tideström (via telefon)
Anna-Karin Wahlström
Kerstin Wiss Holmdahl

Skövde kommun
Nacka kommun
Visma
Region Skåne
LRD Revision och Rådgivning
Johnson & Johnson
Martin & Servera
SFTI tekniska kansli
Västra Götalandsregionen
Johnson & Johnson
Lidingö stad
Västra Götalandsregionen
Stockholm stad
Unit4
Sveriges Kommuner och Landsting
Mix Move Match
SFTI tekniska kansli
Upphandlingsmyndigheten
Arbetsförmedlingen
Örebro kommun
Ekonomistyrningsverket
Telia
SFTI tekniska kansli
Martin & Servera
Region Gävleborg
Landstinget Sörmland
Sveriges Kommuner och Landsting
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Workshop om e-fakturering
Efter Beredningsgruppens möte den 20 februari hölls en workshop om
e-fakturering. Här presenterades
 OpenPEPPOLs nya format för e-faktura, PEPPOL BIS Billing version 3
 Vad de nya lagkraven på e-fakturering kommer att innebära (status:
lagrådsremiss har överlämnats, med förslag om att lagen ska gälla från 1
april 2019) samt
 ESV:s uppdrag avseende införandestöd.
Deltagarna diskuterade därefter hur SFTI skulle kunna underlätta övergången.
Bland annat nämndes följande förslag:
 Utveckla handledning och exempelsamling för det nya e-formatet
 Ta fram handledning för leverantörsanslutning
 Vilka funktioner behövs i leverantörernas affärssystem
 Ta fram gemensam information för offentlig sektor vilken sedan kan
distribueras av respektive verksamhet.
 Hjälp att puffa igång införandearbetet (i tid)
 Redan nu kan information ges, innan lagstiftningen är på plats
 FAQ
 Kolla upp ledtiderna för systeminförande: dels när IT-systemen har de
nya funktionerna på plats, dels när köpare respektive säljare är beredda
för versionsbyte.
 Kategorisering av aktörer - hjälp med att nå ut med informationen
koordinerat till olika aktörskategorier.
 Informera om vad som gäller för sekretessfakturor
 Informera i olika fora, ex vis e-fakturaforumet, e-upphandlingsforumet
 [fyll gärna på…]

