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Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2008-05-21
Referens Åtgärd
Ansvarig
NEAs e-kommunikationsavtal 2007 föreslås till Styrgruppen för
§3a
KWH tar frågan
fastställelse som SFTI, att ersätta tidigare EDI-avtal 2004.
till Styrgruppen
Förslaget till enkel elektronisk order föreslås till Styrgruppen för
§3b
KWH tar frågan
fastställelse som SFTI.
till Styrgruppen
Handledningen föreslås till Styrgruppen för fastställelse som SFTI.
§3c
KWH tar frågan
till Styrgruppen
Dokumentationen av tekniskt kuvert baserat på SBDH föreslås till
§3c
KWH tar frågan
Styrgruppen för fastställelse som SFTI.
till Styrgruppen
En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram slutligt förslag till Fulltext§4a
TP (sammanfaktura version 2.3.
kallande), IF,
Inriktning: klart till Beredningsgruppens möte i november.
UB
Intresserade kan anmäla sig till Kerstin.WissHolmdahl@skl.se

§4b

Bevaka publicering om kommande nyheter i ESAP/SFTI 6 för
version 2.7 på GS1s webbsida

Alla
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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
– Delrapport införande av elektroniska inköp i staten
– 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
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 21 maj 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
Irene Andersson (IA), Verva
Tord Bäckman (TB), Landstinget i Värmland
Michel Denize (MD), eBuilder
Lars Dykert (LD), LRD Revision och Rådgivning
Axel Ericsson, (AE), Servera R&S AB
Ingemar Fixander (IF), Menigo
Martin Forsberg (MF), SFTI tekniska kansli
Hillevi Hedberg (HH), Tyresö 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
Agnetha Mohr (AM), Borås stad
Claes Norberg (CN), Agresso
Stefan Norr (SN), Logica
Anders Nyström (AN), ESV
Thomas Pettersson (TP), SFTI tekniska kansli
Carl-Johan Rasch (CJR), Malmö stad
Eva Säterhof (ES), Aditro
Siv Waldén (SW), Stockholms läns landsting
Tomas Wennebo (TW), GS1 Sweden
Kerstin Wiss Holmdahl (KWH), SKL

1. Inledning
Ulf Borg öppnade mötet.
LD och IK utsågs till justerare av dagens protokoll.
Förslaget till dagordning godkändes.
2. Föregående möten
Protokollet från föregående möte, den 5 februari 2008, godkändes.
3. Beslutspunkter
a) NEAs e-kommunikationsavtal
Enligt beslut i juni 2004 hänvisar SFTI EDI-användare till att använda NEAs EDI-avtal 2004. NEA har
emellertid gjort en översyn av avtalets mallar och standardvillkor, och samtidigt ändrat namn till NEA
e-kommunikationsavtal 2007. Materialet finns publicerat på NEAs hemsida www.nea.nu, under avsnittet
NEA-dokument.
KWH informerade om förändringarna. Dokumentationen består som tidigare av avtal med allmänna
bestämmelser, mallar för teknisk bilaga samt handledning för tekniska bilagan. Inriktningen vid översynen
har varit att förenkla avtalet och göra det mindre knutet till EDIFACT-syntax. Genomgången har inte
inneburit någon förändring i sak, men allmänna bestämmelser har förenklats genom omarbetningen så att
ett antal tekniska termer kunnat tas bort. Tekniska bilagan har konsekvensändrats samt fått ett tydligare
förfarande där tekniska ändringar dokumenteras skriftligt. E-kommunikationsavtalet fungerar vid såväl
offentlig som privat verksamhet.
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I kommentarer pekade IF till att e-kommunikationsavtalet har en koppling till kommersiellt avtal, och AE
betonade avtalets princip att varje part skall bära sina egna kostnader. MD såg en möjlighet att använda
E-kommunikationsavtalet som stöd vid uppstyrning av leverantörer i en certifieringsprocess.
Beslut: NEAs e-kommunikationsavtal 2007 föreslås till Styrgruppen för fastställelse som SFTI, och att det
därvid skall ersätta tidigare EDI-avtal 2004.
b) Sveorder – enkel anslutning
MF presenterade förslaget till enkel elektronisk order, Sveorder, vilket distribuerats samtidigt med
kallelsen.
Grunden är ordermeddelandet enligt UBL 2.0, tillämpat enligt NES version 2, profil 3 Basic Order Only
(NES, Northern European Subset of UBL). Orderinformationen har kompletterats med svenska begrepp,
samt beskrivning av hur ordermeddelandet valbart kan kopplas samman med ett enkelt ordersvar (via
e-post) och elektroniskt fakturameddelande (som t ex Svefaktura).
Ordet ”enkel” syftar på att det skall vara enkelt att komma igång, med begränsade förberedelser, och att en
inledningsvis låg ambition kan höjas genom en successiv utbyggnad av meddelandeutäxlingen. Samtidigt
innebär det begränsning av automatiserbarhet och systemintegration – utväxlingen förutsätter
handläggares hantering av meddelandena men med stöd av elektroniska verktyg. Som svar på fråga från
IF positioneras Sveorder som ett komplement till existerande standarder i form av ESAP/SFTI; Sveorder
kan hantera definierade artiklar (dvs enligt en katalog) men också beskrivning av produkter/tjänster som
saknar artikelsystematik.
Visst kompletterande material till ordermeddelandet, som t ex schematronregler för validering och stilmall
för presentation, skall tillkomma. För detta siktar kansliet på att kunna återanvända material som just nu
utvecklas inom ramen för Nemhandel i Danmark.
TW tog upp frågan om förhållandet till UN/CEFACTs ordermeddelande som väntas ingå i dess
kommande bibliotek 08B. MF kommenterade att den grundstandard som Sveorder baseras på är från 2006
och att det behövs en tidsrymd om 1-2 för att ”förädla” grundstandard till tillämpningsstandard. På samma
sätt behöver utvecklingen av anpassade elektroniska verktyg tid. Svaren på enkäten om SFTIs inriktning
uttryckte en prioritering som inte kunnat tillgodoses genom att avvakta annan, senare grundstandard.
Beslut: Förslaget till enkel elektronisk order föreslås till Styrgruppen för fastställelse som SFTI.
c) Svefaktura
– Handledning
KWH gav bakgrund till SFTI handledning för Svefaktura vars syfte är att förtydliga och ge anvisningar för
samordnad tillämpning av standarden, inklusive råd för effektiv fakturahantering och förutsättningar för
god intern kontroll i samband med e-fakturering. Målgrupp är projektledare och verksamhetsansvariga i
organisationer (offentliga och privata, samt deras IT-leverantörer) som inför lösningar baserade på
standarden. I arbetet har företrädare för statliga myndigheter, kommuner och landsting deltagit. SL
kompletterade informationen med en presentation av huvuddragen bland handledningens
rekommendationer. Handledningen är i mycket en systematisering av råd och regler som tidigare funnits
utspridda över flera dokument samt tillämpningsregler vuxit fram under införandearbetet.
Handledningen kompletteras av en fristående exempelsamling som illustrerar specifika frågeställningar
eller användningsområden och som finns publicerad på www.svefaktura.se. I kommentar noterades att
bilagehantering hör till det som behöver exemplifieras ytterligare.
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Beslut: Handledningen föreslås till Styrgruppen för fastställelse som SFTI.
– Tekniskt kuvert
För användning tillsammans med Svefaktura utvecklades transportprofil Bas, och för införande i staten
hänvisas även till SHS (spridnings- och hämtningssystem). Många användare använder dock andra
alternativ för överföring. Eftersom några vanligt använda filöverföringsprotokoll (t ex FTP) saknar bra
header-information har flera tredjepartsoperatörer begärt stöd från SFTI i form av en standard för
”tekniskt kuvert”. Under senaste året ha olika alternativ diskuterats och under försommaren enades en
arbetsgrupp med företrädare för VAN-operatörer och banker om att basera ett sådant kuvert på
UN/CEFACTs Standard Business Document Header (SBDH). Lösningen har tagits fram för att lösa behov
i samband med överföring av Svefakturor, men den är tillämplig för elektroniska dokument generellt.
Lösningen presenterades av MF. Länkar för nedhämtning av förslaget hade distribuerats med kallelsen.
Förutom information för partsidentifiering/-adressering går det också att paketera flera dokument i samma
överförda fil med SBDH.
På fråga från IA, om hur föreslaget förhåller sig till SHS, är svaret att adresserings- och kuverteringsfunktionalitet redan finns i SHS, liksom i transportprofil Bas. SBDH skall bara användas när sådana
funktioner saknas eller är otillräckliga i det använda kommunikationsprotokollet. Detta behöver skrivas till
i dokumentationen.
Beslut: Dokumentationen av tekniskt kuvert baserat på SBDH föreslås till Styrgruppen för fastställelse
som SFTI.
4. Planering för kommande SFTI-versioner
a) SFTI Fulltextfaktura
Ett förslag till Fulltextfaktura version 2.3 hade distribuerats med kallelsen till dagens möte. TP redogjorde
för de ingående ändringarna som består av dels av konsekvensjusteringar för att fånga upp ändringar som
införts i ESAP/SFTI 6 och 9 efter det att Fulltextfaktura version 2.2 antogs, och dels olika nya önskemål
om innehåll som anmälts till tekniska kansliet. Genomgången av ändringsbehoven har lett till att några
principfrågor aktualiseras: Hur nära skall Fulltextfakturan vara kopplad till ESAP/SFTI 6 och 9 rent
allmänt? Skall Fulltextfakturans avgränsning till definierade artiklar behållas eller skall den öppnas för
textbeskrivningar av varor/tjänster på rad?
Även om tekniska kansliet ställt samman det första utkastet till ny version behövs ett bredare beredningsarbete för att avgöra lämplig omfattning av förändringarna.
Beslut: En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram slutligt förslag till Fulltextfaktura version 2.3.
Inriktningen är att förslag till ny fakturaversion skall vara klart till Beredningsgruppens möte i november.
Till gruppen anmälde sig IF, UB och TP (sammankallande), fler intresserade är välkoma att anmäla sig till
arbetet.
b) Kommande ESAP/SFTI 6 version 2.7
TW informerade om att GS1 Användargrupp 6 har nytt förslag till varukorg. Förslag till förändringar av
ESAP/SFTI 6 kommer att publiceras för synpunkter på GS1 hemsida under juni månad, med sikte på att
bli förslag till SFTI i kommande möte i september. Bland behoven finns att vid beställning kunna ge
instruktion till leverantören eller att kunna referera till en på annat sätt överfört instruktion.
Några koder för förpackning eller motsvarande kommer att förslås, bl a ”glaset och gaffeln”.

SFTI Beredningsgrupp

PROTOKOLL

SL

2008-06-09

4
bergrp/pr44

För returemballageartikel en särskild indikator, som skall användas när returemballaget inte identifierats
redan i avropet.
c) SFTI versionshantering
Punkten behandlades inte av tidsskäl.
5. Statusrapport från grupper
a) Arbetsgrupp Webbhandel
Gruppen har förslag klart till varukorg, med innehåll som motsvarar vad som förekommer i andra vanligt
använda standarder; konsekvenskomplettering görs nu för avrop avseende mekanism för referenser.
Malmö stad kör nu mot Atea. Man har gjort viss förenkling i förhållande till specifikationens anvisning för
single sign on/ticket, och gruppen behöver diskutera konsekvenserna av detta. Förutom kommunikationsfrågor återstår för gruppen att behandla hur koppling skall ske mot Sveorder och Svefaktura.
Nästa möte är 29 maj.
b) Arbetsgrupp Känslig information
Syftet är att ta fram en skrift där målgruppen är användare och praktiker inom e-handel. Textmaterialet
börjar nu ta form. Gruppens deltagare har ställt samman information avseende regelverket kring sekretess,
speciallagstiftningen berörs dock bara avgränsat. Vidare har man kartlagt vilken kombination av
information som kan kräva sekretess, med utgångspunkt i de affärstransaktioner som ingår i SFTI.
Exempel efterlyses (ett förslag som nämndes vid mötet är fakturering av tolktjänster).
MD påtalade att manuella momenten behöver visas; exempelvis efterlyste han sekretessmärkning redan i
ordern.
c) Arbetsgrupp e-Katalog
Gruppen har inte startat ännu, den börjar i höst med att kartlägga omvärldsarbetet.
d) Arbetsgrupp Upphandling
Gruppen har bildats av representanter för kommuner och landsting, huvudsakligen upphandlingschefter,
samt experter från SKL, ESV och Verva.
Bland arbetsuppgifterna finns
– att som svensk referensgrupp följa arbetet inom CEN workshop BII vad gäller upphandlingsarbete
– att undersöka hur SFTI fungerar i förhållande de nya upphandlingsreglerna och det nya rättsmedelsdirektivet.
Gruppen fokuserar inte på standard, utan mer på organisation och hantering. Gruppen kommer även att
bjuda in till möte med leverantörer till offentlig sektor och leverantörer av IT-lösningar.
Gruppens nästa möte är den 26 augusti.
e) GS1 Användargrupp 9
TW meddelade att GS1 Användargrupp 9/energi har beslutat att ett meddelande för anläggningsinformation skall tas fram.
f) Grupper för arbete med leverantörsanslutning
– Bevakning: Gruppen utvecklar beskrivning av fakturering av bevakning, utryckning och produkter. Man
har gjort en mappningsprofil/-guide för både Fulltextfaktura och Svefaktura.
– Data/IT: Leverantörerna har samlats kring ESAP/SFTI 6.1 som standard, arbete med en guide för
meddelandemappning pågår.
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– Drivmedel: tre leverantörer erbjuder nu fulltextfaktura, arbete på Svefaktura har påbörjats.
– Telefoni: här sker löpande bearbetning för att få förståelse för behov av prislista eller åtminstone
artikellista.
– Apoteket: Klarar hela ESAP/SFTI 6.1/6.3, och vill nu få med fler kunder på e-handel.
6. E-handelsarbete i staten
I slutet av 2007 fick ESV regeringens uppdrag att kartlägga, kostnadsberäkna, se över användning av
standarder och ge förslag till genomförande av elektroniska inköp i staten. En delrapport redovisades den
15 maj. Slutrapport är begärd till den 1 oktober 2008.
AN gav en presentation av delrapportens innehåll; intresserade kan hämta den från ESVs hemsida
www.esv.se (publikation 2008:14). Efter att analyserat tre alternativ i en lönsamhetsbedömning föreslås
att införandet genomförs samordnat men stegvis. Detta förslag innebär
- att samtliga myndigheter ges uppdrag att förbereda e-inköp
- att ESV får uppdraget att leda och samordna införandet
- att upphandling av systemstöd och tjänster initieras
- att Kammarkollegiet får i uppdrag att stötta små/medelstora myndigheter.
En tidsplan för införande har dragit upp för perioden 2008-2015, fördelad på förberedelsearbete och
upphandling 2008-2009, utveckling av förebilder 2010, införande och anslutning 2011 och framåt med
början bland de stora myndigheterna.
AN informerade även om läget med ESVs fakturainförande: 174 myndigheter kan ta emot fakturor och 67
kan skicka; 165 har tagit ett EFH-system i produktion. Ett drygt 20-tal myndigheter har fått dispens,
framför allt gäller det myndigheter som påverkas av organisationsförändringar eller nedläggning. Det
verkar bara vara ett mycket litet fåtal som riskerar att missa målet om införande till 1 juli 2008.
7. Informationspunkter
– Styrgruppen
KWH meddelade att Styrgruppen kommer att ta upp Beredningsgruppens förslag till ny dokumentation i
SFTI vid sitt nästa möte 9 juni.
Brittmarie Boman, SKL avd för tillväxt och samhällsbyggnad, kommer att ersätta Gunilla Glasare som
Styrgruppens ordförande.
– GS1 Sweden
TW berättade att han möter ett växande intresse för RFID och GS1s standard EPC, som kan användas
både för intern och extern logistik. Tyvärr råder stor okunskap bland användare om betydelsen av att välja
global standard för RFID-utrustning, det är vanligt att IT-leverantörer låser upp användare genom att
förespråka egenutvecklad standard.
– Övrigt
Den 26 maj anordnas en god exempel-dag med miniutställning; ca 150 personer är anmälda.
En översyn av skriften Kontroll av verifikationer/attestreglemente planeras.
Informationspunkterna om NEA, europeiskt och globalt arbete behandlades inte av tidsskäl.
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8. Övriga frågor
Beredningsgruppen fastställde kommande mötestillfällen
- den torsdagen den 4 september och torsdagen den 27 november 2008, och
- den torsdagen den 5 februari och tisdagen den 26 maj 2009.
9. Mötets avslutande
Ordföranden avsultade mötet med önskan om en skön sommar.

Ulf Borg
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Lars Dykert

Irina Kulik
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