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Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2008-02-05
Referens
§ 3 (allm)
§3e
§5a

Åtgärd

§6c

Föreslå branscher för central leverantörsbearbeting till KWH

Fler deltagare söks till arbetsgrupperna. Anmäl intresse till KWH
En arbetsgrupp bildas för att analysera elektronisk upphandling
Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen att ESAP 9.1
version 2.5 (med ändrad prislista och faktura) antas som SFTI.

Ansvarig
Alla
KWH
KWH
Alla

Intressanta länkar/mer information:
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 Svefakturan 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), verifiering med mera
– för information om UNSPSC, se http://www.gs1.se/unspsc
NEA
– Allmän information finns på http://www.nea.nu/
– NEAs e-kommunikationsavtal 2007: på http://www.nea.nu/ klicka på ”NEA-dokument”, sedan
på ”e-kommunikationsavtal”
ESV
– om införandearbetet i myndigheterna: om ramavtalen, om stödpaket, m m
http://www.esv.se/e-fakturering
– information till näringslivet om Svefaktura-införandet http://www.e-fakturera.nu
VERVA – Information om Vervas arbete med
– elektronisk handel (slutrapport): http://www.verva.se/e-handel
– föreskrifter: http://www.verva.se/publikationer/foreskrifter/
Regeringens plan för e-förvaltning http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/65/12/4ffd1319.pdf
Nutek/Handlingskraft med IT – http://www.nutek.se/sb/d/122
UN/CEFACT Forum i Stockholm (inkl bildpresentationer från mötet):
http://www.uncefactforum.org/MEETINGS/index.htm
CEN workshop BII – http://www.en.ds.dk/bii/
EU-kommissionens initiativ ePractice – http://www.epractice.eu
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Möte med SFTI Beredningsgrupp
Tid
Tisdagen den 5 februari 2008 kl 09.30-14.10
Plats
Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm.
Lokal: Lilla Hörsalen, plan 12.
Deltagare:
Ulf Borg (UB), Sunne kommun, ordförande
Thomas Altinell (TA), Agresso AB
Christina Askerblom (CA), Örebro läns landsting
Tord Bäckman (TB), Landstinget i Värmland
Per Carlsson (PC), Sigtuna kommun
Åke Christensen (ÅC), Apoteket AB
Lars Dykert (LD), LRD revision o Rådgivning
Axel Ericsson, (AE), Servera R&S AB
Ingemar Fixander (IF), Menigo
Martin Forsberg (MF), SFTI tekniska kansli
Hillevi Hedberg (HH), Tyresö kommun
Catarina Holmqvist (CH), Apoteket AB
Björn Isaksson (BI), Jönköping kommun
Ewa Klevebro (EK), Expert Systems
Anneli Krube (AK), Lidingö stad

Irina Kulik (IK), SFV
Göran Larsson (GL), Landstinget i Värmland
Sören Lennartsson (SL), SFTI tekniska kansli
Elisabeth Lindman (EL), Landstinget Västmanland
Agnetha Mohr (AM), Borås stad
Peter Norén (PN), ESV
Anders Nyström (AN), ESV
Thomas Pettersson (TP), SFTI tekniska kansli
Lena Plym Forshell (LPF), Skellefteå kommun
Carl-Johan Rasch (CJR), Malmö stad
Eva Ringman (ER), Huddinge kommun
Mathias Rönngren (MR), Skellefteå kommun
Siv Waldén (SW), Stockholms läns landsting
Tomas Wennebo (TW), GS1 Sweden
Kerstin Wiss Holmdahl (KWH), SKL

1. Inledning
Ulf Borg öppnade mötet; deltagarna presenterade sig.
GL och CA valdes till justerare av dagens protokoll.
Förslaget till dagordning godkändes.
2. Föregående möten
Protokollet från föregående möte, den 27 november 2007, godkändes.
3. Arbetsgrupperna
a) AG e-Order – enkel anslutning
MF lämnade statusrapport från arbetsgrupp e-Order. Det fanns inte så mycket nytt att rapportera sedan
sist, innehållet följer NES profil för e-Order och det som främst återstår är sammanställning an
dokumentationen inkl sammanknytning av e-Order till Svefaktura. Arbetet i CEN workshop BII (Business
Interoperability Interfaces on public procurement in Europe) bevakas eftersom vidareutveckling av NES
profiler förlagts till den.
b) AG Webbhandel
TP gav statusrapport från arbetsgrupp Webbhandel. Man har valt att arbeta med inloggning/single signon
och varukorg/punch-out. Man har gjort gap-analys mot vanliga punch-out-lösningar på marknaden och
håller nu på att formulera förslag till förbättringar av sc 6.5.3 (Varukorg), vilket också leder till viss
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konsekvensanpassning av Avrop så att det kan referera till varukorg (huvud- och radnivå). Gruppen tittar
även på behov av kopplingar mot e-Order och Svefaktura.
CJR informerade om att Malmös test av varukorg mot Atea, som nu är klart att gå över i operativ drift.
Det hade varit ganska enkelt att starta i testmiljö, däremot hade inställningen av brandvägg för den
operativa miljön varit besvärlig.
Efter att ha hämtat hem en varukorg lägger man med en referens i avropet för att få med rätt egna data för
den specifika beställningen.
c) AG Känslig information
KWH rapporterade att arbetsgruppen gjort en genomgång av regelverk som kan bli tillämpliga vid känslig
information i handelsmeddelanden och vidare gjort en sammanställning av uppgifter i SFTI-standarden
som behöver kontrolleras ur känslighetsperspektiv. Gruppen behandlar såväl sekretessfrågor vad avser
utlämnande av uppgifter externt som skydd/ behörighet vid informationsåtkomst internt. Arbetsgruppen
kommer att producera en guide för hur känslig information bör hanteras. Gruppen behöver deltagande från
fler praktiskt verksamma.
d) e-Katalog
Enligt tidigare finns behov av att bilda en arbetsgrupp för frågor kring användning av elektronisk katalog.
Internationellt finns arbeten gjorda inom bland annat UN/CEFACT, EU och CEN. Inriktningen är att
initiera ett svenskt arbete i samband med att Verva får regeringsuppdrag om e-upphandling. Under
mellantiden önskar KWH få intresseanmälningar om deltagande.
e) Upphandling
Vid Beredningsgruppens förra möte informerades om att den nya upphandlingslagen antagits. Ett antal
informationsaktiviteter och seminarier har startats i ämnet runt om i landet. Information om nya
upphandlingslagstiftningen innebär finns i ett nyligen publicerat Cirkulär från SKL. Det kan laddas ner
från en databas på http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm (sök på cirkulärnummer 08:2).
Lagen får konsekvenser också för SFTI. KWH presenterade några av frågeställningarna. Med den nya
lagens terminologi skapas kontrakt både vid det vi tidigare kallat ramavtal och avrop; fördelningen mellan
inköpssystem och upphandlingssystem påverkas. Det blir avgörande skillnader om man upphandlat en
eller flera leverantörer. Det behövs en ökad tydlighet beträffande vad som kan ändras i prislistor eller vid
enskilt leveranstillfälle utan att det krävs förnyad konkurrensutsättning. Så kallat övrigtsortiment (dvs
icke-konkurrensutsatta artiklar) lär inte kunna erbjudas med hänvisning till avtal. Kraven på skriftlighet
ökar. Det kan konstateras att de nya lagreglerna mer påverkar IT-systemen än meddelandena, och
inledningsvis måste kraft läggas på att formulera bra uttolkningar för det praktiska arbetet.
På förslag av KWH beslöts att bilda en arbetsgrupp under Beredningsgruppen, i dialog med leverantörer
och IT-leverantörer till offentlig sektor, för att studera hur elektroniska lösningar för upphandling bör
utformas. Intresserade ombeds anmäla intresse till KWH.
f) Övrigt/Arkiv
PC väckte fråga om krav på arkivfunktion hos IT-leverantörer så att lösningarna tillgodoser regelverken.
PN meddelade att ESV har kontakter med Riksarkivet om de höga arkiveringskrav som för närvarande
ställs på offentlig sektor och avser att lägga ett förslag om regelförenklingar.
Internationellt pågår ett utvecklingsarbete inom CEN och UN/CEFACT, under benämning e-Archiving,
för processer vid överflyttning och ansvarsövertagande av elektroniska dokument till arkiv, inkl
återhämtning från arkiv. Från Sverige deltar Riksarkivet.
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4. ESAP/SFTI 6
a) Användargrupp 6
TW informerade om att användargruppen vid ett möte 29 januari hade börjat titta på vilka konsekvenser
den nya upphandlingslagen kan få på ESAP. Avropsbegreppet förändras till att bli kontrakt och krav
tillkommer i fall av flera leverantörer på konkurrensutsättning respektive rangordning. Krav kommer på
skriftlighet. Reglerna kring s.k. övrigtsortiment måste bli tydligare när det gäller vad som upphandlats,
liksom hantering av köp under tröskelvärdena. Lagändringarna påverkar mer arbetsprocess och system än
affärstransaktionernas innehåll.
För användning inom sjukvård har ESAP 6 kompletterats med nya kodvärden för förpackningsmaterial
som får komma i kontakt med livsmedel, likaså koder för frihet från tillsatser.
Arbetsgruppen tittar även på koppling till avrop från varukorg vid webbhandel; det kan bl a innefatta
instruktion till leverantör eller information som skall följa med varan, ex.vis en installationsanvisning.
b) Presentation av Apoteket
ÅC informerade om Apotekets utveckling av Gemensam orderprocess (GOP). Ett första steg har tagits i
april 2007 i form av e-rekvisition och e-faktura, detta fungerar i pilotverksamhet. Under våren 2008 tas
GOP steg 2 omfattande en långsiktig lösning för e-fakturering och med meddelanden för partsinformation
och leveransavisering.
Genom meddelande för partsinformationen kan behöriga beställare rapporteras till Apoteket i förväg (med
namn, lokaliseringsnummer, adress och yrkeskod samt till vilka enheter [godsmottagare] man är behörig
att beställa till) liksom godsmottagare, leveransmottagare, köpare och fakturaadressat. Apotekets system
kan sedan verifiera att varje rekvisition är gjord av behörig beställare. För partsinformationen används
överföringsformatet XML samt GS1:s XML-schema, behöriga beställare anges sedan vid avropet
(AT6.1.3 ver 2.2 och senare).
5. ESAP/SFTI 9
a) Telefoni
TP hänvisade till ett beslutsunderlag, föreslaget av telefonigruppen, vilket distribuerats med kallelsen till
Beredningsgruppens möte. Förslaget omfattar
• Ändringar till Periodisk faktura AT9.1.1: Möjlighet till ”Extra artikelbeskrivning” om 350 tecken;
komplettering med termer för två pristyper, ”Rabatterat listpris” och ”Aktuellt pris, rabatterat”;
samt tillägg av ”Levererad kvantitet”.
• Ändringar till Originalprislista/Ersättningsprislista AT9.1.3: komplettering med termer för två
pristyper, ”Rabatterat listpris” och ”Aktuellt pris, rabatterat”.
Ändringarna kommer att publiceras av GS1 som ESAP 9.1 ver 2.5.
Beslut: Beredningsgruppen tillstyrker ändringarna enligt förslaget och rekommenderar Styrgruppen att
ESAP 9.1 ver 2.5 (inkluderande faktura AT9.1.1 ver 2.50, prislista AT9.1.3 ver 1.20) antas som SFTI.
b) Energi
Inom periodisk fakturering av energi har två frågor aktualiserats
• Vidarefakturering av andra leverantörers tjänster (exempelvis nättjänster) på energifaktura: detta
sätt att fakturera ställer krav på att visa underliggande leverantörsfakturor, inkl dessas
momsinformation, så förfarandet lämpar sig inte vid elektronisk fakturering enligt ESAP/SFTI.
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Krav i ellagen att på eller i samband med fakturor ursprungsmärka energi, vilket på
pappersfakturor ofta lämnas genom text, diagram och färgmärkningar. Vid elektronisk fakturering
bör denna information lämnas på annat sätt.

c) Bevakningstjänster
Även för användning inom bevakningsområdet behövs en längre text i periodisk faktura. Detta har
tillgodosetts genom beslutet under punkt 5a) ovan.
6. Projekt för leverantörsanslutning
a) Ett HIT -projekt
Kommuner och landsting ser stort behov av att öka tempot med levantörsanslutning. UB informerade om
som ett projekt som bildats för att bygga upp en struktur av regionala leverantörsanslutningsaktiviteter,
med regionala projektledare. Tanken är att underlätta för organisationerna genom att de avlastas arbete
med leverantörsanslutning. Genom att projektet håller samman de regionala aktiviteterna underlättas
samarbete mellan dem, inklusive nationellt och med ESVs motsvarande leverantörsanslutningar. Projektet
ger även tillfälle till kompetensöverföring. Medel för projektet har beviljats av NUTEKs HIT-program.
b) Statens arbete kring leverantörsanslutning
Statens arbete är inriktat på införande av Svefaktura. PN meddelade att leverantörsbearbetningen flyter bra
och man har nu kontaktat de 100 största leverantörerna vilket motsvarar 45 % av statens fakturor. Av
dessa har 86 tagit beslut om e-fakturering och ett 20-tal är igång med tester eller färdiga för utväxling av
Svefakturor.
c) SFTIs grupper
TP informerade om SFTIs grupper för leverantörsanslutning.
– Bevakningsföretag (två aktiva och två som följer): man arbetar med fulltextfaktura för tjänster och
produkter.
– Data/IT (fyra stycken): gruppen tar fram beskrivningar baserat på ESAP/SFTI 6.1, hittills är prislistan
klar
– Drivmedel: Arbetet i princip klart inriktningen är fulltextfaktura och mappning till Svefaktura.
Mötet diskuterade vilka ytterligare branscher som det kan vara intressanta att bearbeta centralt. Som
exempel nämndes bokbranschen/-grossister, fakturering mellan offentliga organisationer, resebranschen.
En förutsättning är att offentliga köpare är med och visar intresse av arbetet för att ge leverantörerna
incitament att utveckla. En intressentlista skickades runt, yttrligare intresserade kan kontakta KWH.
En koppling gjordes också till workshopen efter förra Beredningsgruppsmötet där önskemål förts fram om
att utveckla specialiserade, och förenklade beskrivningar, av affärstransaktionerna per bransch.
7. Svefaktura
a) Handledning
PN informerade om arbetet med att göra en handledning för Svefaktura. Utgångspunkt är den handledning
som finns för staten. Jämfört med denna kommer materialet att bantas ner, men samtidigt tillkommer
regler för vissa kategorier av fakturor från verksamhetsområden med speciella informationskrav.
Dessutom kommer ett antal exempel att tas fram.
Nästa möte är 12 mars. Fler är välkoma att delta, även via telefon – meddela intresse till PN.
Målet är att handledningen skall finnas framme till utgången av kvartal 1.
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b) Transportprofil Bas
Parter identifieras med hjälp av landkod (dvs i vårt fall SE) och organisationsnummer (10 siffror). Detta
har in några fall misstolkas som att VAT-nummer (skrivet i det europeiska formatet, 14 tecken) skall
användas. En kort förklaring om detta kan läggas till i handledningen.
8. E-handelsarbete i staten
a) Uppdrag e-inköp i staten
AN informerade om ESVs regeringsuppdrag att samordna e-inköp. Bakgrunden är den statliga
förvaltningens effektivisering och målet att den år 2010 bör ha kapacitet att hantera sina inköp
elektroniskt.
I en förstudie involverande representanter för 35 myndigheter, SKL och kommuner skall leverera
• Kartläggning av inköpsprocesser, inköpsmönster, leverantörers förutsättningar
• Kostnads- och nyttoberäkning
• Tillämpning av standarder, i samråd med Verva
• Förslag till åtgärder/handlingsalternativ för införande.
Rapportering skall ske till 1 oktober, med delrapport den 15 maj.
b) e-fakturering
PN meddelade att vid ESVs mätning vid årsskiftet låg 56 % av myndigheterna har e-fakturaflöden igång
och ligger enligt plan; många sinkas just nu av bokslutsarbete. Arbetet med leverantörerna finns redovisat
under punkt 6b) ovan.
c) Regeringens e-förvaltning
Regeringen har publicerat en nationell handlingsplan för eFörvaltningen. Med målet att göra det ”så enkelt
som möjligt för så många som möjligt” har fyra insatsområden definierats i kedjan Förutsättningar –
Processer – Resultat:
• Myndighetsövergripande samverkan och informationshantering
• Tekniska förutsättningar och IT-standardisering (inkluderar bl a e-legitimation, kansli samordning
av IT-standardiseringen)
• Gemensamma verksamhetsstöd (här inryms t ex ESVs arbete med e-inköp)
• Kontakter med medborgare och företagare.
Prioriterade om råden listas för 2008/2009. Jämfört med det tidigare initiativet 24-timmarsmyndigheten
blir insatsen mer koordinerad/centralt styrd. Arbetet skall inriktas mot att nå en ökad samordning mellan
stat och kommuner/landsting.
För mer information, se http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/65/12/4ffd1319.pdf
9. Informationspunkter
a) Styrgruppen
KWH meddelade att version 2.6 av ESAP/SFTI 6 antagits av Styrgruppen den siste november 2007.
Styrgruppen har fått tre nya representanter från och med årsskiftet som ersättning för avgångar. De är
Gunilla Glasare,SKL ordförande,Peter Björebo,ESV samt Sören Lanner,Landstinget Västernorrland.
SFTI-satsningens omfång och inriktning blir som tidigare, internationellt engagemang fortsätter, fokus på
upphandling ökar med anledning av nya lagen. Förutom genensamma projekt jobbar dessutom respektive
organisation med leverantörsanslutning.
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b) NEA
Det noterades att NEA har årsmöte kommande vecka; den 6 mars arrangeras ett Forum med statens
satsning på e-fakturering som ämne. Bland övriga aktivteter kan nämnas kurs i nya e-kommunikationsavtalet och utveckling av ett motsvarande tredjepartsavtal.
c) GS1 Sweden
GS1 Sverige har ett 30-tal databaser sammankopplade för att skapa mervärden i en livsmedelstjänst,
planer finns på att senare expandera till andra områden.
GS1 skapar en ny tjänst för att kvalitetssäkra artikelinformation.
GS1 deltar även i UN/CEFACT. TW visade tidplan för arbetet i dess arbetsgrupp TBG1 Supply chain.
d) Globalt arbete i UN/CEFACT
Punkten berördes bara summariskt på grund av tidsbrist.
Efter UN/CEFACT Forum i Stockholm fortsätter arbetet i enskilda TBGer; nästa UN/CEFACT Forum
infaller 7-11 april.
e) EU och CEN
CEN workshop BII, Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe, fortsätter sitt
arbete med NES vidareutveckling och nya profiler, framför allt är EUs upphandlingsregler intressanta. Här
behövs svenska bidrag.
En CIP- pilot (Competitiveness and Innovation Framework Programme) genomförs för att få igång
pilotverksamhet med att skicka elektroniska handelsmeddelanden mellan länder. Vill någon i Sverige
delta?
EU-kommissionen har startat ett nytt initiativ, ePractice, med syftet att medlemsstaterna skall kunna lära
av varandras goda exempel. Vid ett seminarium den siste januari i Bryssel presenterade eTenprojektet där
bl a Uddevalla kommun deltar. Välkomna att anmäla era egna goda exempel!
För mer information, se http://www.epractice.eu
10. Övriga frågor
Beredningsgruppen bekräftade kommande mötestillfälle onsdagen den 21 maj 2008.

Ulf Borg
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Göran Larsson

Christina Askerblom

