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Referens
3§

3§

Åtgärd
Beredningsgruppen rekommenderar till SFTI Styrgrupp
 att SFTI skall definiera en basprofil baserad på delmängd av
innehållet i ESAP/SFTI 6 version 2.5
 att version 2.5 eller senare rekommenderas för alla nya
implementeringar av ESAP/SFTI 6, inklusive att detta
föreslås bli krav vid upphandling
 att stöd för äldre versioner av ESAP/SFTI 6 upphör.
Ta fram förslaget till basprofil för ESAP/SFTI version 2.5

bergrp/pr47

Ansvarig
KWH för vidare
till Styrgruppen

Tekniska kansliet

SFTI-dokument
– allmän information publiceras på http://www.sfti.se/ (på förstasidan)
– Beredningsgruppens aktuella arbetsdokument publiceras på http://www.sfti.se/ under
”Pågående arbeten” (se längst ner på sidan).
– Länk till Svefaktura inkl verifieringstjänst: http://www.svefaktura.se/
– SKL cirkulär: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
GS1/ESAP
Allmän info finns på http://www.gs1.se/
– Se under ”Elektronisk handel” för information om specifikationer (ESAP) med mera
– Se under ”GS1-systemet”, ”Klassificeringssystem” för information om UNSPSC
NEA
Allmän information finns på http://www.nea.nu/
– Se under ”NEA-Dokument” för information om NEAs e-kommunikationsavtal 2007
ESV
– Information om fakturainförandearbetet i myndigheterna: http://www.esv.se/e-fakturering
– Information till näringslivet om Svefaktura-införandet http://www.e-fakturera.nu
– Slutrapport Införande av elektroniska beställningar i staten
Regeringens Handlingsplan för eFörvaltning
Nutek/Handlingskraft med IT – http://www.nutek.se/sb/d/122
CEN workshop BII – http://www.en.ds.dk/bii/
EU-kommissionens initiativ ePractice – http://www.epractice.eu
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Tid
Torsdagen den 5 februari 2009 kl 13.00- 16.30.
Plats
Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm.
Lokal: Lilla hörsalen, plan 12.
Deltagare:
Ulf Borg (UB), Sunne kommun, ordförande
Christina Askerblom (CA), Örebro läns landsting
Per Carlsson (PC), Sigtuna
Lars Dykert (LD), LRD Revision och Rådgivning
Michael Eliasson (ME), Logica
Axel Eriksson (AE), Servera R&S AB
Ingemar Fixander (IF), Menigo
Martin Forsberg (MF), SFTI tekniska kansli
Pia Gradin (PG), Botkyrka kommun
Catarina Holmqvist (CH), Apoteket Farmaci AB
Bertil Kallner (BK), Kammarkollegiet
Ewa Klevebro (EK), Expert Systems
Hans-Erik Larsson (HEL), Apoteket Farmaci AB

Sören Lennartsson (SL), SFTI tekniska kansli
Elisabeth Lindman (EL), ltVästmanland
Sam Mofrad (SM), Logica
Agnetha Mohr (AM), Borås stad
Peter Norén (PN), ESV
Stefan Norr (SN), Logica
Thomas Pettersson (TP), SFTI tekniska kansli
Carl-Johan Rasch (CJR), Malmö stad
Per-Jörgen Stockhaus (PJS), eBuilder
Anna-Karin Wahlström (AKW), Eskilstuna
Siv Waldén (SW), Stockholms läns landsting
Tomas Wennebo (TW), GS1 Sweden
Kerstin Wiss Holmdahl (KWH), SKL

1.
Inledning
Ulf Borg öppnade mötet.
CA och EL utsågs till justerare av dagens protokoll.
Förslaget till dagordning godkändes. Under mötet tillfördes en punkt om Infrastruktur för utbyte av
elektroniska affärsdokument, se 10a.
2.
Föregående möte
Beredningsgruppens protokoll från föregående möte, den 27 november 2008, godkändes.
3.
Versionshantering
I samband med förra mötets fastställelse av ESP/SFTI 6 version 2.7 hade förslag väckts om att under en
period frysa vidare utveckling av specifikationer, och i stället fokusera på samordnat införandearbete styrt
mot denna version. Inför dagens möte hade tekniska kansliet förberett och distribuerat sammanställningar
över ESAP/SFTI 6 och dess versionshistorik samt ett förslag att begränsa SFTIs rekommendationer till
enbart två versioner. En motsvarande åtgärd för ESAP/SFTI 9 föreslogs som ett senare steg. I en
workshop som föregått beredningsgruppsmötet hade underlagen och dess konsekvenser diskuterats. En
genomgång av införandestatus bland systemleverantörerna visar en blandad bild där även äldre och
mindre lämpade versioner fortfarande används.
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För faktura är det först med version 2.4 av ESAP/SFTI 6 som de nya skattereglerna tas om hand fullt ut
vilket gör att den bör anses vara den äldsta godtagbara versionen. Några kompletteringar som införts i
version 2.5 gör dock att den anses vara en lämpligare äldsta version som alla bör kunna hantera. Bland
nyheterna efter version 2.5 finns specialiserade uppgifter som bara behövs inom enstaka bransch.
En logisk konsekvens är att också titta på meddelandeformaten utifrån gemensam basversion respektive
branschprofiler som kräver uppgifter i tillägg utöver basversionen.
Beslut: Beredningsgruppen rekommenderar till SFTI Styrgrupp
 att SFTI skall definiera en basprofil baserad på delmängd av innehållet i ESAP/SFTI 6 version 2.5
 att version 2.5 eller senare rekommenderas för alla nya implementeringar av ESAP/SFTI 6,
inklusive att dessa versioner förordas som krav vid upphandling
 att SFTIs stöd för äldre versioner av ESAP/SFTI 6 upphör.
Tekniska kansliet tar fram förslag till basprofil till nästa möte med Beredningsgruppen.
Det noterades att även arbetsformerna behöver ses över med utgångspunkt i den nya synen på versionshantering. Bland annat bör Beredningsgruppen ha en tydligare roll när det gäller hur nya krav skall
omsättas i nya versioner.
Behovet av tydligare dokumentation av nyheterna i nya versioner underströks. I inläggen rörande
nuvarande beskrivningar efterfrågades dokumentation av partsroller (fakturamottagare, -adressat, etc) och
återläggning av informationen om EDIFACT-mappning i affärstransaktionerna.
4.
Fulltextfakturan
Som tidigare rapporterats utvecklas förslag till ny version av Fulltextfaktura som dels skall anpassas till
senaste version av ESAP/SFTI 6, 9.1 resp 9.2, och dels kompletterad med informationskrav vid
användning som fristående faktura. Sedan senaste rapporteringstillfälle hade inget nytt hänt, då det varit
svårt att engagera användarrepresentanter i diskussionen. Samtidigt är resultatet efterfrågat. Det beslöts att
sammanställa principfrågorna, i en icke-teknisk form, för avstämningsmöte före nästa möte med
Beredningsgruppen.
5.
PM om e-fakturering inom nät och energi
Inom elhandel/elnät och liknande verksamhet är det vanligt att leverantörer (dvs skilda juridiska personer)
låter ställa ut sina fakturor i en gemensam handling. Under hösten har förfarandet granskats utifrån
praktiska exempel. Önskemålet att kunna ange flera leverantörer och flera momstotaler i en elektronisk
faktura skapar problem, medan det är enklare att utforma lösning på pappersdokument. En genomgång av
några verkliga exempel på papper med representant från Skatteverket visade dock på brister vad gäller
visad momsinformation, med risk att köparens avdragsrätt underkänns.
Efter genomgången hade en ny PM tagits fram och distribuerats till Beredningsgruppen. Eftersom
argumentet för en gemensam handling anges vara kundkrav känns det angeläget att informera om riskerna
för otillräcklig information vid flera fakturor i samma handling, både vid fakturering på papper och
elektroniskt. Det bedöms inte heller motiverat utveckla av ett speciellt format för denna form av
fakturering. (Jämför även ambitionen att begränsa antalet versioner i punkt 3 ovan.)
Mötet godkände föreslagen PM för publicering.
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6.
Leverantörswebb/Registerkatalogtjänst
Tekniska kansliet och ESV arbetar med en lösning till katalogtjänst över e-handelsparter i enlighet med
önskemål vid tidigare möten med Beredningsgruppen. Tanken är att skapa en webbplats där intresserade
aktörer kan registrera sin kontaktinformation för e-handel/e-fakturering och som sedan är allmänt
tillgänglig för sökning manuellt. I nuvarande skede är ambitionen att förteckningen skall omfatta SFTI,
dvs de listningar som finns hos ESV och SKL kommer att föras samman. Tjänsten kommer dock att vara
öppen för fler som vill låta registrera sig.
En första version planeras klar till försommaren.

7.

Statusrapport från grupper

Inköpskort
Svefakturans exempelsamling har kompletterats med exempel/användningsguide som beskriver efakturering vid användning av inköpskort där organisationen har betalningsansvar ( www.svefaktura.se ).

Apoteket
Apoteket har haft en träff med systemleverantörer och landstingen i Västmanland och Västernorrland om
införandefrågor.
Till hösten tas Avropskopia i drift. Därigenom blir det möjligt att beställa via Webb-Abest, vilket medför
att man slipper utväxla information om behöriga beställare; systemet är känt av många och kombinationen
med Avropskopia kan passa som ett enkelt steg för att komma igång.

8.
Upphandling
8a. CEN BII och arbetsgruppen för upphandling
KWH meddelade att den svenska Arbetsgruppen för elektronisk offentlig upphandling haft möte ett par
dagar tidigare och då granskat förslaget till elektronisk katalog som utvecklas inom CEN workshop BII.
CEN BII utvecklar beskrivningar för hela upphandlingsprocessen, både före och efter
kontraktstecknandet. Gruppen har haft ett par interna remissavstämningar men en bred, öppen remiss
kommer under försommaren.
8b. Kammarkollegiet
Bertil Kallner gav en lägesbild av Kammarkollegiets övertagande av statens upphandlingsfrågor med
anledning av att Verva lagts ner. Förändringen hade gjorts utan sedvanlig beredning varför mycket i
uppdraget ännu är oklart. Kammarkollegiet kommer att arbeta med åtgärder för praktiskt stöd till offentlig
upphandling genom utveckling av metoder och verktyg, och speciellt skall man ta fram och förvalta en
e-upphandlingsplattform. Uppdraget är för omfattande för att lösas av Kammarkollegiet ensamt;
inriktningen är att arbeta i samverkan med andra organisationer som till exempel ESV, Nutek och
Miljöstyrningsrådet.

9.
Informationspunkter
9a. Styrgruppen
På grund av att Verva avvecklats och delar av dess verksamhet överförts till Kammarkollegiet kommer
SFTI Styrgrupp att omformeras. Styrgruppen samlas 13 februari och då kommer även slutsatserna från
dagens Beredningsgruppsmöte att behandlas.
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9b. Status e-handel i staten
Som tidigare rapporterats lämnade ESV en rapport om e-handel i staten, dvs efter kontrakt, till regeringen
den sista oktober 2008. En del av förslaget rör upphandling av e-handelssystem. Här finns redan processen
beskriven, och ESV tittar nu på system med sikte på att göra en upphandling om besked att gå vidare
kommer. En kontakt tar tagits med Kommentus för att undersöka om det är lämpligt att samordna en
upphandling för såväl staten som kommuner och landsting.
Från Finansdepartementets sida är e-fakturainförandet klart. ESV arbetar nu med kvalitetsförbättringar
och leverantörsanslutning. Som exempel på uppnådda resultat inom e-fakturering har Luftfartsverket nu
80 leverantörer och Skatteverket har nått 38 % av antalet fakturor. Resultaten har hittills nåtts på frivillig
väg, och många ser positiva effekter av e-faktureringen.
9c. NEA
Det noterades att NEA har sitt årsmöte den 13 mars. Mer information finns på NEA:s webbplats,
www.nea.nu.
9d. GS1 Sweden
TW rapporterade att GS1 Sweden håller seminarium om hälso-/sjukvård den 12 mars. GS1 arbetar på att
etablera lokala användargrupper för återföring av svenska krav globalt.
Ett annat aktivt arbetsområde är transportindustrin där man samverkar kring Global Standards
Management Process, GSMP.
9e. Internationella frågor
Punkten behandlades inte på grund av tidsbrist.

10.
Övriga frågor
10a. Infrastruktur för utbyte av elektroniska affärsdokument
Med anledning av ett möte med tredjepartsoperatörer om infrastruktur föregående dag diskuterades olika
åtgärder för att förbättra förutsättningarna för utbyte av elektroniska affärsdokument. Förutom den egna
kundgruppen knyter tredjepartsleverantörerna an till handelsparter genom allianser med andra operatörer.
Det finns dock operatörer som inte öppnat sina nät eller låser vissa andra operatörer ute. I sådana fall
tvingas handelsparter ha flera olika lösningar mot sina partners. I andra fall utestängs parter som valt
lösning för att skicka direkt utan mellanhand.
Det finns förslag att beskriva exempelscenarier som kan fungera som checklista vid upphandling av
tredjepartstjänst. En annan åtgärd är att hårdare driva kraven på samtrafiksavtal.
Ytterligare en fråga som diskuterades är operatörers tvångskonvertering till mellanliggande
meddelandeformat. Här finns en gråzon beträffande vad som är tillåtligt och respektive vad som anses ge
informationsförlust. En komplicerande faktor är att sådan hantering dessutom inte tydliggörs för
användarna.
SFTIs tekniska kuvert kan användas för adressering när operatörer använder kommunikationsprotokoll
utan sådan funktion och det ger även möjlighet till att bunta meddelanden men kuvertet är ännu så länge
bara implementerat i några fall. Alla stora operatörer säger sig stödja det, men införande tar tid. För att få
fokus på utvecklingen har det bestämts att tekniska kansliet ordnar ett kurstillfälle och arrangerar en
interoperabilitetsdag.
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10b. Nya mötestider
Tidpunkter för kommande möten med SFTI Beredningsgrupp:
 tisdag 26 maj 2009 (enligt tidigare beslut)
 onsdag 14 okt 2009.
11.
Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för ett produktivt möte och avslutade det.

Ulf Borg
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Christina Askerblom

Elisabeth Lindman

bergrp/pr47

