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Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter
från Beredningsgruppens möte 2018-10-24
Punkt Åtgärd
4
Enligt den nya e-fakturalagstiftningen omfattas
även utländska leverantörer av kravet på att sända
e-faktura till upphandlande myndigheter och
enheter i Sverige. När det gäller europeiska
leverantörer torde användningen av den nya
europeiska e-fakturastandarden underlätta, men
vad gäller för leverantörer utanför EU? Det
föreslogs att tekniska kansliet ska utreda detta
närmare.

Ansvarig/kontakt
Tekniska kansliet

4

En beskrivning över vad en faktura, en
påminnselsfaktura, räntefaktura innebär publiceras
på SFTI:s webbplats.

Tekniska kansliet

5

Utifrån diskussionen om svårigheten i att
implementera version 3 av PEPPOL BIS
meddelanden redan till april framfördes önskemål
om att det framförs från svensk sida till
OpenPEPPOL att detta bör gälla från nästa höst,
förslagsvis 15 november.
Framställan ska göras till OpenPEPPOL

Sören Pedersen

6

Excelkatalogen/verktyget ska testas ytterligare och
när det är klart kommer det att finnas att hämta
hem på SFTI:s webbplats.

Tekniska kansliet

Länkar för mer information
SFTI – http://www.sfti.se/
SFTI:s huvudmän
 DIGG: https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handeloch-e-faktura

www.sfti.se
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SKL: http://www.skl.se/
Upphandlingsmyndigheten: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/

NEA – http://www.nea.nu
OpenPEPPOL – http://www.peppol.eu/
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PROTOKOLL

Minnesanteckningar SFTI Beredningsgrupp
Tid: Den 24oktober 2018, kl. 09.30-14.15
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm; lokal Lilla hörsalen
Deltagare: Se bilaga 1

1

Inledning

Eva Wärnå valdes till ordförande för dagens möte.
Annie Sörensen och Jeanette Löfgren utsågs att justera protokollet.
Deltagarna presenterade sig.
Förslag till dagordning godkändes.
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Föregående möte

Protokollet från föregående möte, den 24 april 2018, godkändes.
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Uppföljning av beslut från föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl återkopplade från Styrgruppens behandling av
rekommendationerna från Beredningsgruppens möte den 24 april.
Styrgruppen har, i enlighet med Beredningsgruppens rekommendation,
beslutat att fastställa PEPPOL BIS Billing 3.0 med UBL som överföringssyntax
som SFTI. Köpare i offentlig sektor informeras om att de dessutom ska kunna
ta emot PEPPOL BIS Billing 3.0 med CII som överföringssyntax om leverantör
begär det.
Det nya cellstrukturerade katalogverktyget ska publiceras på SFTI:s webb för
test, parallellt med att handledning/guide utvecklas
Styrgruppen bedömde att det fn inte finns förutsättningar för att starta en
arbetsgrupp kring meddelandet BIS 63A Invoice Level Response. Det kräver
att intresse för sådan kan visas bredare samt att det finns förutsättningar
budgetmässigt.

4

PEPPOL BIS Billing 3

Information gavs om åtgärder med anledning av den nya e-fakturan.
a) Införande och spridningsaktiviteter
Sören Pedersen informerade om pågående och kommande
spridningsaktiviteter. En film är framtagen kring vad e-fakturering innebär
och det kommande lagkravet, se Film om e-fakturering, DIGG - myndigheten
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för digital förvaltning. En film finns även om e-handel, se Informationsfilm om
e-handel
Det finns vidare framtaget checklistor för tjänsteleverantörer (se www.digg.se )
och det tas fn fram ett förslag till hur leverantörer kan informeras om efakturering och lagkravet. Detta ska kunna användas av kommuner och
landsting. Frågor kring e-fakturering kan sändas till e-handel@digg.se och
som tidigare till SFTI tekniska kansli.
Vidare arbetar man på myndigheten för digital förvaltning (DIGG) med att ta
fram förslag till föreskrifter till den nya e-fakturalagen. En
konsekvensutredning till föreskrifterna kommer att gå ut på remiss inom kort.
Den nya PEPPOL BIS Billing fakturan diskuterades och bl a framkom en
synpunkt om att det inte finns fält för de produkter som är ekologiska. Detta
efterfrågas av många.
När det gäller implementeringen av den nya PEPPOL-fakturan efterfrågades
status på implementeringen av densamma. Från CGI:s, Primonas samt Unit4:s
sida framfördes att denna är på gång att bli färdigimplementerad. Från Vismas
sida angavs att den inte är helt klar. Det påtalades att stöd dokumentation
ännu inte finns på plats.
Från SFTI tekniska kansli framfördes att valideringsregler ska finnas på lats
den 15 november.
b) Verktyg och tekniskt stöd från SFTI
Martin Forsberg informerade om standarden och den stödjande
dokumentation som finns respektive är under framtagande inom SFTI för den
nya PEPPOL-fakturan. Inledningsvis framförde Martin att det nu är klart att
de som köper standarden också får rätt att återge denna. Annars hade
återgivningsavtal behövts. Detta har möjliggjorts genom att ett avtal har
träffats mellan EU kommissionen och CEN. Avtalet är enligt uppgift klart men
ej undertecknat.
Den stödjande dokumentationen består av syntaxbindningar, valideringsregler
m.m. Ett exempel på förtydligande som PEPPOL gjort är fältet för invoice type
code. Grundstandarden lämnar stor frihetsgrad i val av kod och det blir
otydligt för parterna vad koderna innebär. PEPPOL har tydliggjort hur
koderna ska användas.
De för Sverige landspecifika regler som finns, ett 10-tal såsom BG och PG samt
olika momsregler, inryms i PEPPOL BIS fakturan och därför innebär en
precisering av dessa ingen avvikelse från standarden. När en faktura ställs ut
av en leverantör som har adress i Sverige triggas reglerna. Det innebär att de
svenska reglerna inte utvärderas gentemot utländska leverantörer
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Det finns mappningsbeskrivningar från Svefaktura 1 till PEPPOL BIS Billing 3
och från Svefaktura 2 (PEPPOL BIS 5A) till PEPOL BIS Billing 3.
Testdata motsvarande vad som finns för Svefaktura 1 har tagits fram för
PEPPOL BIS Billing 3.
Det finns behov av att ett stylesheet (presentationsmall) tas fram för PEPPOL
BIS Billing 3 och efter ett första möte i en arbetsgrupp den 4 september
arbetar man nu från tekniska kansliet med ett sådant förslag. En workshop
kommer att hållas kring den närmare utformningen av sådant stylesheet.
Frågor och diskussion följde och bl a framkom att det är viktigt att det på
SFTI:s webb finns sammanställd information om användningen av
fakturareferens, orderreferens och abonnemangsreferens samt om
avtalsnummer.
c) Behov av stödjande meddelanden, t.ex fakturapåminnelse och kvittens
Inom OpenPEPPOL finns diskussion om behovet av en fakturapåminnelse. I
Danmark finns redan en sådan.
Beredningsgruppen diskuterade ifall detta är ett önskemål även från svenska
användares sida.
Eva Wärnå informerade om att de i Skövde kommun noterat att det idag
kommer många påminnelsefakturor och en del av dessa kan inte kopplas till
att de fått en faktura innan. Hon ansåg därför att det därför är viktigt att inte
både fakturan och påminnelsen skickas på samma sätt, dvs elektroniskt. Innan
fakturameddelande tas fram bör man se hur det fungerar, bl a i Danmark.
Fråga diskuterades även om att detta meddelande bör kunna sändas genom
PEPPOL.
Vidare diskuterades karaktären på en fakturapåminnelse och det
konstaterades att en sådan inte är en faktura. Fakturapåminnelse innehåller
inte all fakturainformation utan är en hänvisning till den utställda fakturan.
En beskrivning över vad en faktura, en påminnselsfaktura, räntefaktura osv är
skulle kunna finnas på SFTI:s webbplats.
Fråga framfördes från Martin & Serveras sida om att fakturor inte kommit
fram via PEPPOL vid vissa tillfällen. Martin Forsberg svarade att det är nästan
100 % tillgänglighet i nätverket, men någon enstaka gång kan det ligga nere bl.
a för uppgraderingar
Fråga uppkom om man ska arbetar med att kontrollera omsändningar. Det är
främst orderflödena som är tidskritiska. Enligt Kammarkollegiets avtal är det
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krav att så sker och att information ska sändas till avsändaren inom viss tid att
sändningen inte kom fram.
Nytt avtal är på gång inom OpenPEPPOL med höjda servicenivåer. Nivåerna
ska ses som minimum. En köpare/säljare kan ställa ytterligare krav på sin
accesspunkt att ha högre tillgänglighet.
Fråga uppkom om vad som gäller för icke-europeiska fakturor. Hur ska vi
hantera fakturor från exempelvis USA? Enligt den nya e-fakturalagstiftningen
omfattas även utländska leverantörer av kravet på att sända e-faktura till
upphandlande myndigheter och enheter i Sverige. När det gäller europeiska
leverantörer torde användningen av den nya europeiska e-fakturastandarden
underlätta, men vad gäller för leverantörer utanför EU? Det föreslogs att
SFTI/tekniska kansliet ska utreda detta närmare.
d) Behov och önskemål från användarna
Deltagarna fann det svårt att i detta skede ta ställning till sådana innan
publiceringen av standarden och dess stödmaterial gjorts.
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PEPPOL:s övriga meddelanden i version 3

Thomas Pettersson redogjorde för den kommande uppgraderingen av övriga
PEPPOL BIS meddelanden till version 3. Det är en sk major upgrade och den
är inte bakåtkompatibel med den tidigare versionen. Detta beror på att den
har följsamhet mot PEPPOL BIS Billing 3 fakturan och övriga meddelanden i
version 3.
Vidare finns nu ett nytt sätt för dokumentationen på webben. Man använder
Ascii Doc istället för Word.
Vi har från SFTI:s sida fått gehör för flertalet av våra ändringsförslag.
När det gäller Catalogue-meddelandet finns bl a våra förslag med vad gäller
pristyper (det gäller även i Punch-out och Order Agreement), kontraktsartikel
(gäller även för Punch-out och Order Agreement).
När det gäller önskemål om harmonisering med pre award katalogen fick vi
avslag på detta önskemål då det inte ingår i uppgiften vad gäller uppgradering.
När det gäller Order Response-meddelandet blev bl. a följande accepterat:
information om restorder, multipla ordersvar och kod för ordererkännande.
När det gäller Leveransavisering (Despatch advice) godtogs Additional Item
property på radnivå och möjlighet att referera till mer än en order.
Beträffande Punch out medgavs möjlighet att specificera en plats för
pris/leveranstid och möjlighet att ”reservera varor”
Fråga uppkom om någon redan har implementerat PEPPOL Punch out (den
aktuella versionen 2.0). Från Unit4:s sida uppgavs att man börjat
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implementera denna men beslutat att avvakta till den nya versionen 3
kommer.

Det har varit veckovisa möten på distans kring ändringsönskemål och hur
dessa ska hanteras. En ny version togs fram som just nu är föremål för remiss.
Synpunkter ska ges in senast den 26 oktober.
Inom SFTI har ett möte ägt rum med genomgång av det underlag som nu är
ute på remiss. Synpunkter kunde framföras till SFTI senast den 23 oktober för
att sedan dessa ska kunna sammanställas och ges in till den 26 oktober.
I november ska sedan beslut om den nya versionen 3 fattas och med
publicering den 15 november.
Det finns ett förslag på migreringsplan från OpenPEPPOLför den nya
versionen respektive utfasning av version 2. Det föreslås att PEPPOL BIS 3
meddelandena ska vara obligatoriska att ta emot från den 18 april nästa år och
att sedan den gamla versionen fasas ut i slutet av 2019.
Diskussion ägde rum angående tiden för den svenska implementeringen av
BIS meddelandena i den nya versionen.
Det framhölls från företrädarna för de systemleverantörer som deltog vid
mötet att det inte hinns med att implementera den nya versionen av
meddelandena till april. Fokus är på BIS Billing 3. Dessutom behövs exempel
och annan stöddokumentation inför implementeringen.
Ändringar för vår-releasen i de olika systemen är redan fastlagda. Det rimliga
är att den nya versionen kan tas med inför nästa års höstrelease.
Om några meddelanden ska prioriteras framfördes att det i så fall är Punchout eftersom många vill komma igång med detta. Därefter torde Order och
Order Response meddelandena komma och sist Leveransaviseringen.
Utifrån diskussionen om de stora svårigheterna med att implementera version
3 redan till mitten av april framfördes önskemål om att det framförs från
svensk sida till OpenPEPPOL att tiden för när obligatoriet ska börja gälla bör
vara nästa höst, förslagsvis 15 november.
Från SFTI:s sida ska besked ges om hur det går i denna fråga efter framställan
till OpenPEPPOL . Vidare ska information ges om när all stöd-dokumentation
är klar.
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Katalog i cellstrukturerat format

Thomas Pettersson informerade om arbetet med att utveckla det nya
verktyget/mallen för en katalog i cellstrukturerat format, vilken ska generera
en katalog i formatet Svekatalog 2.0
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Arbetet med att definiera innehållet är klart och ett kuvert håller på att tas
fram. Men det behövs fler tester av verktyget. Sigtuna kommun (som har CGI
Raindance som system) har testat men återkoppling ska även ske med
kontakter via Visma och Unit4.
Det kommer att vara 12 kolumner som är obligatoriska medan övriga
kolumner blir valbara. SFTI kommer att ta fram en ”mini-variant” av
katalogen med få kolumner/fält som ska fyllas i och en större där
upphandlande myndighet kan välja vilka kolumner de anser att de behöver.
Det blir ett kundanpassa verktyget genom att man väljer (avaktiverar)
kolumner som saknar intresse i det enskilda fallet
Det finns vidare ”drop-down” listor för koder.
Det har varit diskussion i arbetsgruppen om hur man ska täcka behovet av
koder för miljömärkning. Det blir antal sådana och med koppling till vad som
rekommenderas av Upphandlingsmyndigheten och som finns inom ramen för
GS1:s koder.
Fråga uppkom kring hur verktyget ska tillhandahållas respektive användas av
leverantören. Från köparsidan framhölls att det är bra om det nya verktyget
finns på SFTI:s webbplats. Man kan sedan hämta hem detta och antingen
använda mini-varianten eller en större katalogmall som tillhandahålls för
leverantörerna. Leverantören kan sedan antingen ladda upp excelfilen på
anvisad webbplats eller maila den till köparen.
På köparsidan kan en del vilja granska excelkatalogen först så att den är rätt
ifylld mm, medan andra önskar leverantören sänder en Svekatalog 2.0 som
skapats från excemallen. Innan leverantören sänder excelkatalogen sker en
validering i verktyget.
SFTI kommer att informera om när excelkatalogen/verktyget testats och är
klart och det kommer att finnas att hämta hem på SFTI:s webbplats.
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Samordnad varudistribution

Thomas Pettersson redogjorde för det nya meddelandet, transportavisering,
som bedöms behövas eftersom strukturen och innehållet på
leveransaviseringsmeddelandet mellan leverantör och köpare inte passar
distributionscentralens behov.
Transportaviseringsmeddelandet har utvecklats inom arbetsgruppen och det
utgår från UBL 2.1, Despatch advice. Meddelandet har testats av Kungsbacka
kommun tillsammans med leverantören Textilhuset och Post Nord, som är
distributionscentral, men fler tester önskas.
I arbetsgruppen har framförts att användningen av
transportaviseringsmeddelandet som utgår från kommunikation mellan
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leverantör och distributör även ska kunna sändas till köparen. Det kan finnas
köpare som vill få in denna information också för bl a uppföljningsändamål.
I arbetsgruppen har vidare diskuterats att PEPPOL skulle kunna användas för
kommunikationen. Eftersom det inte finns liknande arbete och meddelande i
andra länder torde det bli en nationell tillämpning som sedan på sikt skulle
kunna utvecklas vidare som ett PEPPOL BIS meddelande.
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Läkemedelsbeställningar

Thomas Pettersson informerar om status i arbetsgruppen för
läkemedelsbeställningar. Den 9 februari 2019 träder EU-direktivet om
förfalskade läkemedel (EU 2016/62/EU) som föreskriver obligatoriska,
harmoniserade europeiska säkerhetsdetaljer på alla receptbelagda läkemedel
och förordningen (2016/161) med närmare bestämmelser om detta ikraft.
En kort enkätundersökning har gjorts som avser hur landsting/regioner
planerar att utnyttja de möjligheter som kommer i och med att 2D-koden
införs. Syftet med detta är att om möjligt kunna ge förslag på lösningar och
innehåll i e-handelsmeddelanden under olika förutsättningar. En fråga som
blir aktuell är om GTIN måste finnas med i prislistan?
En uppföljande workshop anordnas den 8 november kring dessa frågor.
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Tolktjänster

Kerstin Wiss Holmdahl gav en kort lägesrapport vad gäller status i frågan om
tolktjänster. Ett möte har ägt rum med Kammarkollegiet som utvecklar en
lösning för tolktjänster. I detta ser man på användningen av Order Agreement.
Detta meddelande skulle kunna sändas från tolkföretaget efter utförd tjänst
och när fakturan erhålls i köparens system kan en matchning ske mot detta
meddelande.
Det som skiljer beställningar av tolktjänster från andra tjänster är att det ofta
är tolkförmedlings-företag som kontaktar leverantörer av den önskade
tolktjänstuppdraget. Det är ofta rangordnade avtal, vilket innebär att den som
rangordnats som nummer ett först får förfrågan. Om denna leverantör inte
kan leverera önskad tjänst inom angiven tid går frågan vidare till det
tolkförmedlingsföretag som rangordnats som nummer två osv.
Detta innebär en initial förfrågan innan själva uppdragets bekräftas och utförs.
Det är nu dags att bjuda in till möte i en SFTI arbetsgrupp för att se hur
tolktjänster ska beställas med användning av SFTI:s meddelanden och då
särskilt Order Agreement.
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Upphandling Pre Award katalog m.m

Kerstin Wiss Holmdahl informerar om frågor relaterade till e-upphandling.
Inom SFTI finns sedan tidigare ett intresse av att se på utveckling av en
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katalog för upphandlingsskedet, en s.k pre award katalog. Eftersom arbetet
med en sådan inom CEN:s TC 440 är vilande med anledning av IPR-och
kostnadsfrågor har det inte funnits underlag som är färdigutvecklat att utgå
från.
Nu har man inom ramen för Open PEPPOL beslutat om en Pre award katalog
eftersom intresse finns från främst Norges sida att sådan ska kunna finnas och
sändas i PEPPOL:s infrastruktur. Eftersom en sk pre award request saknas
finns nu arbete kring även detta inom en arbetsgrupp med deltagare från CEN
TC 440,dock att arbetet sker utanför den tekniska kommittén så länge den är
vilande.
I syfte att komma vidare kring utvecklingen av en Pre award katalog och pre
award request, som är den förfrågan om den upphandlande myndigheten eller
enheten använder för att anbudsgivaren ska fylla i katalogen kommer den
tidigare arbetsgruppen kring e-upphandling och kataloger att sammankallas
och intresserade ombeds anmäla intresse för arbetet.
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Handledning krav på e-handel

Jeanette Löfgren informerade om den uppdatering som görs av handledningen
om krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster. Uppdateringen
görs med anledning av att ny lagstiftning på upphandlingsområdet samt om efakturering finns sedan den förra versionen togs fram, likaså att nya
standarder kommit på plats. Vidare beaktas erfarenheter som erhållits utifrån
användning av kravställningar i kommuner, landsting och myndigheter.
Ökat fokus läggs vid flexibilitet i syfte att erhålla e-handel med leverantörerna,
dvs att det finns olika sätt att lösa detta utifrån de tekniskt mindre avancerade
lösningar som nu finns att tillgå. Vidare finns några fler exempel på förslag på
formuleringar, huvudsakligen när det gäller särskilda kontraktsvillkor.
Handledningen är i det närmaste klar. En språklig granskning har gjorts och
det återstår några mindre ändringar. Handledningen beräknas bli klar inom
ungefär ett par veckor och kommer att publiceras på www.sfti.se
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Leverantörsprövning och ESPD

Kerstin Wiss Holmdahl informerade om frågor kring leverantörsprövning och
användning av ESPD, en egenförsäkran som anbudsgivare kan ge in avseende
att uteslutningsgrunder ej föreligger och att kvalificeringskraven i
upphandlingen är uppfyllda. Bevisen ges in senare, innan kontrakt tilldelas.
Den webbaserade tjänst för egenförsäkran, ESPD som EU kommissionen
tillhandahåller kommer att stängas ned i april nästa år. Vidareutveckling och
förvaltning av ESPD formuläret kommer att göras av Publikationskontoret i
Luxemburg.
De nya annonsformulären för upphandlingar (e-Forms) har remissbehandlats
under sommaren och fram till slutet av september. Synpunkter har framförts
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både vad gäller innehållet och de ökade kostnader som kommande byte av
format innebär.
Genom att både annonsformulären och vidareutveckling och förvaltning av
ESPD:n kommer att finans inom Publikationskontoret förväntas att dessa
kommer att synkroniseras.
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XBRL för standardiserad ekonomisk information

Vid förra beredningsgruppsmötet informerades om det arbete som gjorts kring
XBRL som standard för överföring av finansiell information. Bland många
tänkbara informationsflöden valde man att 2016 starta en pilot i liten skala för
överföring av information från ekonomisystem till Riksrevisionen.
Status på arbetet är att informationsmodell 1.0 är ute på remiss. En testmiljö
för överföring sätts upp via CEF eDelivery. Förvaltningsorganisation och
produktionslösning förbereds varefter fortsatt verksamhet överlämnas till
DIGG. Fråga gällde ifall det finns behov i andra sammanhang av denna typ av
standard? Borde SFTI förvalta dessa standarder för ekonomisk information?
Vid dagens möte var Martin Völcker inbjuden för att informera mer om
arbetet och pilotprojektet och utveckla frågan ytterligare.
Det finns inga beslut om fortsättning efter pilotprojektet. När det gäller
vidareutveckling är det Riksrevisionens fråga. Men vilken organisation är mest
lämpad för förvaltningen? Det finns kopplingar till SFTI med dess tekniska
kansli utifrån kopplingen till infrastruktur (eDelivery). SFTI har även en
organisation för utveckling och förvaltning av standarder och det är därför
frågan ställs.
Frågan om förvaltningen diskuterades. Det framfördes att kompetens för detta
område av finansiell information saknas i gruppen. Dessutom finns det risk att
SFTI och beredningsgruppen blir ett ”urvattnat” forum där många o lika frågor
hanteras. Om det ska inrymmas under SFTI krävs att det finns en egen
gruppering för dessa frågor. Denna fråga måste utredas ytterligare och där alla
faktorer, såsom risk att beredningsgruppens ledamöter inte känner sig
bekväma med frågorna, beaktas.
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Övriga informationspunkter

a) Styrgruppen
Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att styrgruppen har nästa möte den 9
november och då kommer frågorna från dagens beredningsgruppsmöte att tas
upp. Vidare kommer en första diskussion om nästa års verksamhet i SFTI att
inledas.
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b) DIGG
Sören Pedersen informerade om att den nya myndigheten. Myndigheten för
digital förvaltning (DIGG) har lnu bildats med invigning den 3 september.
DIGG:s verksamhet innebär en kraftsamling vid utveckling och samordning av
digitaliseringen i offentlig sektor. Den nya myndigheten tar bland annat över
ESV:s roll gällande e-handel. I uppdraget ingår främjande av en elektronisk
inköpsprocess mot offentlig sektor, standardisering av inköpsprocessen samt
att ha rollen som Peppol-myndighet och att vara medlem i OpenPEPPOL.
Inom DIGG bedrivs fn informationsaktiviteter kring e-fakturering mot olika
målgrupper, vilket även informerats om under p 4 ovan. Man förbereder bl a
förslag till e-fakturaföreskrifter.
Vidare finns en film baserad på det utvecklingsprogram som ESV drivit samt
en film om vad e-handel innebär nu publicerade på DIGG:S webbplats.
c) Sveriges Kommuner och Landsting
SKL arbetar vidare med frågor inom e-upphandling, e-handel och efakturering och nämnde specifikt det nätverk för avtalscontrollers som bildats.
Det finns ett stort intresse för avtalsförvaltning och uppföljning. Det är ett
nätverk för kommuner och ett för landsting och regioner. Nätverken leds av
Maria Larsson.
Vidare informerade hon om att det varit ett stort intresse för all låna in de ehandelsprojektledare som anlitats av SKL i syfte att dels stötta införandet av ehandel, dels utgöra stöd utifrån specifika insatser som kan behövas.
d) Upphandlingsmyndigheten
Med anledning av att Upphandlingsmyndigheten hade verksamhetsdagar för
samtliga medarbetare denna dag gav Kerstin Wiss Holmdahl en presentation
som gjorts av myndigheten. Det gällde det regeringsuppdrag som erhållits och
som baseras på DS Statistik vid upphandlingar (Ds 2017:48).
Regeringen har konstaterat att statistiken på upphandlingsområdet behöver
förbättras och att det är angeläget att veta hur stora belopp den offentliga
upphandlingen årligen faktiskt omfattar. Uppgifter om enskilda
upphandlingars värden ska i huvudsak samlas in i samband med att
upphandlingen annonseras. Men flera faktorer gör uppskattningen osäker som
indikator för inköpsvärdet. Regeringen har bedömt att det därför finns ett
behov av att komplettera en sådan insamling med en skyldighet för
upphandlande myndigheter och enheter att lämna uppgifter avseende
inköpsvolymer.
Upphandlingsmyndigheten ska därför göra en förberedande studie om vissa
inköpsvärden som innebär att undersöka vilka uppgifter om inköpsvärden
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som är möjliga och lämpliga att samla in och hur insamlingen ska ske. Minst
sju upphandlande myndigheter och enheter ska ingå i studien.
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

e) NEA, Nätverket för elektroniska affärer
Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att det anordnas olika aktiviteter
inom Nätverket för elektroniska affärer, NEA, och framför allt dess nationella
forum för e-faktura, ett öppet forum för att diskutera e-fakturering i Sverige
och genom vilken man kan nå ut till fler aktörer. För datum när nästa möte
äger rum, se www.nea.nu inom kort.
NEA har också medlemsbaserade aktiviteter som t.ex. operatörssamverkan.
Den 6 december anordnas även traditionsenligt NEA:s Julkarameller, med
talare inom olika områden för e-affärer

15

Beredningsgruppens kommande möten

Datum för Beredningsgruppens möten under 2019 bestämdes till:
5 februari
7 maj
22 oktober

13

Övriga frågor

Inga övriga frågor hade föranmälts eller togs upp.

14

Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet.

Eva Wärnå
ordförande

Kerstin Wiss Holmdahl
sekreterare

Justeras:

Annie Sörensen

Jeanette Löfgren

Anteckning
Efter Beredningsgruppens möte anordnades en workshop för diskussion kring
utformningen av stilmall/stylesheet för den nya PEPPOL BIS Billing 3 fakturan.

1(1)

BILAGA 1

Deltagare vid Beredningsgruppens möte 24 oktober 2018
Kerstin Wiss Holmdahl, ordförande
Marika Agetoft
Cajsa Ahlinder
Lars Dykert
Michael Eliasson
Axel Ericsson
Molly Fredenmark
Martin Forsberg
Oscar Glanzmann
Christin Gummesson Volpato
Eva Gårdby
Catarina Holmqvist
Eva Klevebro
Esa Koponen
Jeanette Löfgren
Susanne Maal
Sören Pedersen
Sofie Persson
Thomas Pettersson
Eva Ringman
Per Swanström
Annie Sörensen
Anna-Karin Wahlström
Annelie Ångström

Sveriges Kommuner och Landsting
Nacka kommun
Visma
LRD Revision och Rådgivning
Raindance, CGI
Martin & Servera
Unit4
SFTI tekniska kansli
Ecru Consulting AB
Sigtuna kommun
Arbetsförmedlingen
Apoteket AB
Stockholm stad
Unit4
DIGG
Telia
DIGG
CGI
SFTI tekniska kansli
Kammarkollegiet
Region Örebro län
Skatteverket
Landstinget Sörmland
Visma

