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Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter
från Beredningsgruppens möte 2018-04-24
Punkt Åtgärd
4
Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen
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.
5
Det nya cellstrukturerade katalogverktyget
publiceras på SFTI:s webb för test, parallellt med att
handledning/guide utvecklas.
8
En arbetsgrupp ska granska BIS 63A Invoice
Response och dess konsekvenser för
ekonomisystemen innan SFTI tar ställning till om
specifikationen bör införlivas bland SFTI:s
rekommendationer.

Ansvarig/kontakt
Kerstin Wiss Holmdahl
för vidare till
Styrgruppen

Tekniska kansliet

Kerstin Wiss Holmdahl
och tekniska kansliet

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

Minnesanteckningar SFTI Beredningsgrupp
Tid: Den 24 april 2018, kl. 09.30-14.15
Plats: SKL, Hornsgatan 15, Stockholm; lokal Taube
Deltagare: Se bilaga 1

1

Inledning

I Eva Wärnås frånvaro valdes Kerstin Wiss Holmdahl till ordförande för
dagens möte.
Annie Sörensen och Erik Ryrlind utsågs att justera protokollet.
Deltagarna presenterade sig.
Förslag till dagordning godkändes.
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Föregående möte

Protokollet från föregående möte, den 20 februari 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 20 februari.
Tekniska kansliet har fått i uppgift att införa önskat förtydligande om att
varukorgens giltighet kan användas också för prisets giltighet (om det får
variera) och inte bara för reservation av varor.
Styrgruppen har, i enlighet med Beredningsgruppens rekommendation,
beslutat att avföra SFTI/ESAP 0.2 Partsinformation och SFTI/ESAP 0.1 EDIkvittenser från SFTI-rekommendationerna.
För frågan av spårbarhet inom livsmedel har en inledande kontakt tagits med
GS1 och det noterades att ett liknande behov finns också från andra brancher.
Beträffande UNSPSC har GS1 Sweden avvecklat sitt engagemang och
tillhandahåller inte längre svensk översättning. I stället hänvisas till den
amerikanska webbplatsen, www.unspsc.org. Möjligheter till samarbete med
Finland ska undersökas, då de översatt en senare version än den vi har i
Sverige.

4

Ny standard för e-faktura, PEPPOL BIS Billing version 3.0

EU-direktiv 2014/55/EU ställer krav på elektronisk fakturering i samband
med offentlig upphandling; genom direktivet fick Kommissionen mandat att
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begära utarbetande av en standard för elektroniska fakturor vilket resulterade
i CEN-standarden EN 16931. Direktivet har implementerats i ett svenskt
lagförslag som dock går längre (prop. 2017/18:153, med väntat riksdagsbeslut
13 juni): med få undantag ska alla fakturor till följd av offentlig upphandling –
även direktupphandling – vara elektroniska för de upphandlingar som
påbörjas efter 1 april 2019. Köpare i offentlig sektor måste kunna ta emot efakturor enligt standarden, och leverantörer till offentlig sektor måste kunna
fakturera elektroniskt enligt standarden eller annan avtalad standard.
EN 16931 innefattar en datamodell för basinnehållet i elektroniska fakturor
och två alternativa överföringssyntaxer i XML-format, dels UBL 2.1 (ISO/IEC
19845) och dels UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B (CII). Den är
dock inte rakt av implementerbar utan behöver kompletteras med anvisningar
kring hur element och kodvärden ska användas, liksom regler för överföring.
Detta kan göras i form av Core Invoice Usage Specification (CIUS) eller
Extension Specification. OpenPEPPOL har publicerat en ny specifikation för
faktura, PEPPOL BIS Billing 3.0, som uppfyller kraven på en CIUS. Som
överföringssyntax rekommenderar OpenPEPPOL UBL 2.1, men det ges även
möjlighet att använda CII-syntax.
För användare som skickar fakturor via PEPPOL:s nätverk finns en plan som
styr införande av nya meddelandeversionen och utfasning av äldre versioner.
BIS Billing 3.0 kan redan nu användas frivilligt, från 2019-04-18 är
mottagande av BIS Billing 3.0 obligatoriskt, och från utgången av år 2019
upphör stöd för äldre fakturaformat. Som PEPPOL-myndighet överväger ESV
att låta Svefaktura 1.0 finnas kvar längre som nationellt format. För överföring
via andra sätt än genom PEPPOL-nätverket har parterna större frihet att styra
tidpunkt för versionsbyten.
De nya kraven på e-fakturering påverkar alla aktörer vid handel med offentlig
sektor och förberedelsearbetet behöver påbörjas tidigt. SFTI behöver därför gå
vidare med rekommendationer om implementation så snart som möjligt.
Beträffande de två syntaxalternativen var deltagare i Beredningsgruppen
tveksamma till att SFTI ska rekommendera båda: även om offentliga köpare
måste ha beredskap för både UBL och CII så upplevs en generell
rekommendation om två syntaxalternativ som komplicerande för privata
aktörer.
Beslut. Beredningsgruppen rekommenderar Styrgruppen 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.
Som ytterligare stöd för införande och arbete med standarden nämndes att SIS
planerar en vägledning vid användning av datamodellen enligt EN 16931 och
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SFTI förbereder en mappningsanvisning från Svefaktura 1.0 till datamodellen.
SFTI:s verifieringstjänst kommer att kompletteras med BIS Billing 3.0 och
vissa valideringsregler kommer att tillkomma för svenska leverantörer. Även
en handledning för PEPPOL BIS Billing planeras.

5

Katalog i cellstrukturerat format

Insamling och överföring av kataloginformation har länge upplevts som
svåradministrerad, dels på grund av att IT-leverantörer erbjuder olika mallar
och dels genom att respektive köpare vill ha möjlighet att styra upp
kataloginformation av speciellt intresse för dem. I januari i år inledde SFTI ett
arbete med att utveckla ett sammanhållande insamlingsverktyg, i form av en
mall för katalogdata med inbyggda valideringsfunktioner, vilken genererar
formellt korrekta kataloger i format enligt Svekatalog 2.0.
Thomas Pettersson Presenterade utvecklingsarbetet. En arbetsgrupp har
formats för att samla in information om användarkraven och stödfunktioner i
existerande lösningar. Utgångspunkten för det nya verktyget har varit en norsk
motsvarande mall, i cellstrukturerat format, vilken anpassats. Avgränsning har
gjorts till ny- och ersättningsprislista; även på artikelnivå har vissa
begränsningar beslutats, för att antalet kolumner ska bli hanterbart. Därutöver
går det att kundanpassa verktyget genom att välja (avaktivera) kolumner som
saknar intresse i det enskilda fallet. Totalt kan ett hundratal element hanteras.
Validering sker på två sätt, dels vid inskrivning gränssnittets celler och dels
när data exporteras från verktyget till format enligt Svekatalog 2.0. Överföring
av, eller åtkomst till, den skapade Svekatalogen styrs inte av verktyget utan det
får lösas separat.
Beslut. Beredningsgruppen tillstyrkte förslaget att låta publicera
katalogverktyget på SFTI:s webb för test, parallellt med att handledning/guide
utvecklas.
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Samordnad varudistribution

Erfarenheterna från användning av processen för samordnad varudistribution
är att strukturen på leveransaviseringsmeddelandet mellan leverantör och
köpare inte passar distributionscentralens behov. Thomas Pettersson
informerade om att arbetsgruppen nu i stället arbetar med att ta fram en
transportavisering, baserad på UBL 2.1 Despatch advice, med en struktur där
leverantören kan beskriva varje avsänt transportkolli och, inom det, ingående
kollin till slutmottagare. Meddelandet har testats, genom deltagande från
Textilhuset, Kungsbacka kommun och PostNord som är distributionscentral.
Alternativt kan meddelandet skickas direkt från leverantör till distributionscentral i PEPPOL:s nätverk.
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Ändringsförslag till OpenPEPPOL
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Thomas Pettersson hänvisade till presentation vid föregående möte med
Beredningsgruppen av de ändringsönskemål som anmälts till OpenPEPPOL.
En arbetsgrupp har startats med sikte på att ha förslag till lösningar framme
till slutet av året.
Det noterades att OpenPEPPOL publicerat en remiss gällande vår-releasen av
specifikationerna. Ändringarna består denna gång av enbart några få rättelser
gällande hur affärsregler implementerats i BIS 42A Order Agreement och BIS
30A Despatch Advice. Ändringarna träder ikraft den 14 maj, men föranleder
ingen åtgärd från Beredningsgruppens sida.

8

Kvittensmeddelanden i OpenPEPPOL
I OpenPEPPOL ingår kvittens på transportnivå när PEPPOL-nätverket
används (f.n. enligt AS2). Dessutom finns ett generellt kvittensmeddelande,
Message Level Response (MLR), med vars hjälp meddelandemottagare kan
bekräfta att ett formellt korrekt meddelande tagits emot, dvs att meddelandet
överensstämmer med XML schema och affärsregler i schematron/XSLT. MLR
har inte tagits upp av SFTI på grund av att behov av sådant meddelande inte
framförts samt otydlighet kring hur verksamt det är – dels genererar
svarsmeddelandet mycket trafik och dels förväntas ju avsändare skicka
meddelande som är formellt korrekta.
På affärsmeddelandenivå har OpenPEPPOL sedan tidigare svarsmeddelanden
i form av
 katalogsvar i BIS 1A (SFTI valde bort svaret och använder enbart
katalogen – Svekatalog 2.0), och
 ordersvar i BIS 28A (SFTI rekommenderar BIS 28A utan ändring).
OpenPEPPOL är nu i slutfasen med att beskriva svarsmeddelande för faktura,
BIS 63A Invoice Response. Ett förslag sändes på remiss i januari i år och om
tidsplanen håller kommer specifikationen att publiceras i september. Sören
Lennartsson presenterade förslaget.
Utgångspunkten är att svarsmeddelandet ska ha en rent teknisk funktion för
synkronisering av leverantörens och köparens system; om köparen därutöver
vill protestera mot fakturan ska det hanteras i en extern process. Enligt
förslaget kan mottagaren (köparen) rapportera status för fakturabehandlingen
i sitt ekonomisystem genom ett eller flera svarsmeddelanden och förutom
grundläggande svarsfunktioner (dvs. mottaget, accepterat eller avvisat) finns
möjlighet rapportera en spännvidd av åtgärder som t.ex. att begära
kompletterande information, meddela att fakturan delvis accepteras, eller att
den betalas – med de senare funktionerna ökar komplexiteten i svarsmeddelandet, i synnerhet om man siktar mot uppkodade beskrivningar.
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Från systemleverantörssidan pekades på svårigheter för ekonomisystem att
generera svarsmeddelanden av den beskrivna typen.
Beslut. En arbetsgrupp ska granska BIS 63A Invoice Response och dess
konsekvenser för ekonomisystemen innan SFTI tar ställning till om
specifikationen bör införlivas bland SFTI:s rekommendationer.
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SFTI arbetsgrupp om utomlänsfakturering

Kerstin Wiss Holmdahl gav en kort lägesrapport från arbetet med utomlänsfakturering. De flesta landstingen har börjat utväxla fakturaunderlag eller
planerar att börja under första halvåret 2018 och ekonomidirektörsnätverket
har begärt avrapportering av hur implementationerna fortskrider.
Handledning ska publiceras på SFTI:s webb.
En förvaltningsorganisation kommer att bildas inom Inera/SKL.
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XBRL för standardiserad ekonomisk information

Peter Norén presenterade erfarenheter av 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. Arbetet började med kartläggning av
informationsbehoven och utveckling av en motsvarande datamodell. Olika
överföringsformat utvärderades och XBRL (eXtensive Business Reporting
Language) motsvarade kraven bäst. För verifiering av konceptet gjordes
pilottester med överföring av ekonomiinformation från ESV (Agresso) resp.
Arbetsförmedlingen (Raindance) till Riksrevisionen.
Bland erfarenheterna från piloten nämndes att informationsmodellen kräver
mycket arbete (bland annat finns många datakällor), datamängderna är stora
och personuppgifter kan vara svåra att hantera (inklusive att hitta). Stabil
informationsmodell är förutsättning för standardiserad överföring och
dessutom krävs förvaltning av reglerna.
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
Myndigheten för digital förvaltning (se punkt 11 c nedan). Peter avslutade med
två frågor till Beredningsgruppen:
 Finns behov i andra sammanhang av denna typ av standard?
 Borde SFTI förvalta dessa standarder för ekonomisk information?
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Övriga informationspunkter

a) Styrgruppen
Kerstin Wiss Holmdahl informerade om SFTI:s verksamhetsplan för 2018.
Planen och budget omfattar kostnader för tekniskt kansli och mötesadministration, därutöver deltar huvudmännen på tjänstemannanivå i olika
prioriterade områden. Hittills har mycket satsats på utveckling, den fortsatta
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inriktningen fokuserar på spridning av SFTI-standard och implementationsstöd. Kerstins presentation av verksamhetsplan 2018 finns som bilaga 2.
b) Ekonomistyrningsverket
Peter Norén informerade om att en ny myndighet, Myndigheten för digital
förvaltning, bildas den 1 september. Den innebär 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 genomgående elektronisk inköpsprocess mot offentlig sektor
 Såväl privata som offentliga intressenters e-handel
 Standardisering av inköpsprocessen
 Samt att ha rollen som Peppol-myndighet och medlem i OpenPEPPOL.
Den 13 juni väntas lag om e-fakturering beslutas. Med anledning av detta
 Driver ESV informationsaktiviteter kring e-fakturering mot olika
målgrupper (som branscher, leverantörer av IT-system och tjänster,
kommuner, små myndigheter, etc.)
 Har ESV tagit en aktiv roll i PEPPOL förberedelser med anvisningar
kring den e-fakturastandard som ska tillämpas
 Förbereder ESV förtydligande regler kring införande av e-fakturering,
inkl. förslag till e-fakturaföreskrifter.
c) Sveriges Kommuner och Landsting
SKL arbetar vidare med frågor inom e-upphandling, e-handel och efakturering och just nu är det fokus vid nätverksträffar och liknande kring
både kommande e-fakturalagstiftning och e-handel, där det finns ett ökat
intresse. Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att avtalscontroller-nätverk
bildats, ett för kommuner och ett för landsting/regioner, med syftet att stödja
arbete kring avtalsuppföljning och särskilt med koppling till hur data som
finns i olika system ska kunna användas på bra sätt. Det finns ett sort intresse
av dessa frågor. Ansvarig för arbetet är Maria Larsson. En annan fråga som det
satsas kring är strategisk upphandling. Karin Peedu leder detta arbete. SKL
har vidare rekryterat 4 personer som från och med 1 september på deltid
kommer att stödja SKL:s medlemmar (kommuner och landsting/regioner) vid
införandet av e-handel eller vid breddning av e-handel eller kring specifika
frågor man vill ta upp. Dessa fyra, varav två från kommuner och två från
landsting/regioner har goda erfarenheter kring införande och vidarespridning
av e-handelsprojekt.
d) Upphandlingsmyndigheten
Maria Lilja presenterade ett nyligen publicerat webbmaterial, i form av
basstöd för den digitala inköpsprocessen, som Upphandlingsmyndigheten
tagit fram. Det består av två delar e-upphandling respektive e-handel. Nivån
på beskrivningen är lättbegriplig och icke-tekniskt, med praktisk inriktning.
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Intresserade av fördjupning hänvisas sedan till goda exempel och material på
andra webbplatser, som ESV:s och SFTI:s.
Upphandlingsmyndighetens basstöd finns på
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/digital-inkopsprocess/
och är fritt att använda.
e) NEA, Nätverket för elektroniska affärer
Peter Norén hänvisade till Nätverket för elektroniska affärer, NEA, och
framför allt dess nationella forum för e-faktura som är en öppen plattform för
att diskutera e-fakturering i Sverige och genom vilken man kan nå ut till fler
aktörer. Nästa möte är den 18 maj, se
http://www.nea.nu/event/nationellt-e-fakturaforum-2/
NEA har också medlemsbaserade aktiviteter som t.ex. operatörssamverkan.
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Beredningsgruppens kommande möten

Datum för Beredningsgruppens nästa möte bekräftades till 24 oktober.
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Övriga frågor

Det påpekades att namnet ”Punch Out” är svårhanterat. Men eftersom det
finns en stark önskan att behålla affärstransaktionens koppling till det begrepp
som används i OpenPEPPOL är det svårt att använda ett annat namn i Sverige.
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Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet.

Kerstin Wiss Holmdahl
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Annie Sörensen

Erik Ryrlind

Anteckning
En översyn av ska göras av SFTI:s webb. Som del i förberedelsearbetet anordnades
efter Beredningsgruppens möte en workshop för diskussion av hur innehåll och
struktur ska anpassas till olika besökares behov.
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BILAGA 1

Deltagare vid Beredningsgruppens möte 24 april 2018
Kerstin Wiss Holmdahl, ordförande
Marika Agetoft
Cajsa Ahlinder
Lars Dykert
Michael Eliasson
Axel Ericsson
Kristin Gummesson Volpato
Marcus Forsgren (e.m.)
Catarina Holmqvist
Eva Klevebro
Esa Koponen
Mia Lenman
Sören Lennartsson
Maria Lilja
Annette Liljestrand
Susanne Maal (via telefon)
Peter Norén (e.m.)
Thomas Pettersson
Eva Ringman
Erik Ryrlind
Annie Sörensen
Anna-Karin Wahlström

Sveriges Kommuner och Landsting
Nacka kommun
Visma
LRD Revision och Rådgivning
Raindance, CGI
Martin & Servera
Sigtuna kommun
Ekonomistyrningsverket
Apoteket AB
Stockholm stad
Unit4
Mix Move Match
SFTI tekniska kansli
Upphandlingsmyndigheten
Arbetsförmedlingen
Telia
Ekonomistyrningsverket
SFTI tekniska kansli
Kammarkollegiet
Arbetsförmedlingen
Skatteverket
Landstinget Sörmland
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SFTI Verksamhetsplan 2018

SFTI Verksamhetsplan 2018
Kerstin Wiss Holmdahl, SKL

SFTI Verksamhetsplan 2018
Verksamhet en innefat tar:
• Utveckling och förvaltning av SFTI inklusive
deltagande i internationellt
standardiseringsarbete.
• Spridning av e-handel och SFTI.
• Stöd och rådgivning m.m.

• SFTI:S verksamhetsplan och budget
omfattar kostnader för tekniskt kansli samt
mötesadministration.
• Huvudmännen deltar därutöver på
tjänstemannanivå i de olika prioriterade
områden
• Hittills mycket satsning på utveckling
• Nu mer fokus på att nå ut med
rekommenderad SFTI standard och stödja
implementeringen

SFTI Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplanen utgår från följande bas
• e-upphandling
• e-handel
• kommunikation och infrastruktur
• stöd och rådgivning

SFTI Verksamhetsplan 2018

SFTI Verksamhetsplan 2018

E-upphandling och CENTC 449/ SIS590,
med e-kataloger för upphandlingsfasen som mest
aktuellt arbete
• Baseras på europeiskt arbete; CEN och
OpenPEPPOL.
• SFTI deltar i CEN TC 440/SIS 590
• Just nu problem med CEN p.g.a. kostnad för
standard som tas fram men framförallt
copyright som begränsar implementering i
lösningar
• Just nu paus i arbetet i CEN tills frågorna lösas,
annars alternativt forum

E-upphandling,forts
• Arbete kring ramavtal med flera
leverantörer; hur förbättra i lösningarna
• Nationellt e-upphandlingsforum bedrivs
inom ramen för SFTI sedan 2015 och
fortsätter
• ESPD, dynamiska inköpssystem, e-signaturer
är viktiga områden
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SFTI Verksamhetsplan 2018
Ny standard för e-faktura; PEPPOL BIS
Billing v3
• Rekommendation av den nya efakturastandarden, tillämpning av den
europeiska normen
• SFTI aktivt inom både CEN TC 434 och
OpenPEPPOL
• Informationsinsatser, jämförelser mellan
fakturorna inom SFTI m.m.

SFTI Verksamhetsplan 2018
PEPPOL, nya meddelanden och infrastruktur
• SFTI aktivt betr. BIS nästa version och särskilt
kring katalogen; våra ändringsförslag drivs
• De olika PEPPOL BIS meddelanden som ingår i
Svehandel bör stödjas genom handledande
dokument
• Nytt kvittensmeddelande på gång; PEPPOL BIS
invoice message response
• PEPPOL som infrastruktur behöver
marknadsföras ytterligare

SFTI Verksamhetsplan 2018

SFTI Verksamhetsplan 2018

• De olika PEPPOL BIS meddelanden som ingår
i Svehandel bör stödjas genom
handledande dokument och strategiskt stöd
• Deltagande i utvecklingen i post award: CEN
TC 440/SIS 590 och Open PEPPOL (se ovan
porblem med tekniska kommittén)

Läkemedelsbeställningar
• Arbetet ska slutföras, men visst arbete kvar
kring extempore, tillverkningsrapport
Slutenvårdsdosbeställningar
• Process och meddelanden finns men
handledning mm ska färdigställas

SFTI Verksamhetsplan 2018

SFTI Verksamhetsplan 2018

Utomlänsfakturering
• Arbetet med fakturaunderlag klart
• Handledning finns
• Fortsatt behov av uppdateringar och förvaltning
• Utreds f.n. hur det ska ske inom SKL och Inera
• Mindre insats inom ramen för SFTI nu
• Samtidigt finns arbetsgrupp samt SKL nätverk
som fortsätter verksamheten

Samordnad varudistribution
• Meddelande, transportavisering ska testas
• Handledning färdigställas
• Mindre insats inom ramen för SFTI för att
avsluta själva utvecklingen
• Arbetsgrupp finns, likaså nätverk
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SFTI Verksamhetsplan 2018
Produktkataloger i cellstrukturerat f ormat
behövs
• Syfte att underlätta för leverantörer
• ”Mall” ska tas fram

SFTI Verksamhetsplan 2018
Spridning och marknadsföring av SFTI
• Främst informations- och utbildningsinsatser
• Huvudsakligen finansieras dessa insatser
genom kursavgifter
• Särskild satsning finns avseende kommande
lagstiftning om e-fakturering vid offentlig
upphandling (ESV har fått medel från
regeringen)

SFTI Verksamhetsplan 2018
Tolk-och översättningstjänster
• Viktigt att se hur beställningar av
tolktjänster ska sek för att fungera för både
beställare och tolkförmedlingsföretag
• Beställningar innebär ramavtal, ofta med
rangordning. Behov lösa både detta första
steg och sedan hanteringen av tolktjänsten
• Arbetsgrupp ska tillsättas

SFTI Verksamhetsplan 2018
Ökat stöd och spridning
• Strategiskt stödmaterial behövs
• FAQ mm
• Översyn/uppdatering av SFTI:s webbplats
• Och som alltid stöd via SFTI tekniska kansli,
tekniskt.kansli@skl.se

SFTI Verksamhetsplan 2018
Övrigt
• SFTI verifieringstjänst ska innefatta stöd för
nya PEPPOL BIS fakturan
• Granskning av SFTI leverabler utifrån GDPR
• Uppdatering av handledningen om krav på
e-handel vid upphandling av varor och
tjänster
• Visst stöd för leverantörsanslutning m.m.
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