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Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt e-fakturaforum 

Nr: 4-2015 
Datum: 2015-11-27 
Plats: ESV, Stockholm 
Protokoll: Anna Amgren 
 

Närvarande: 

1. Peter Norén, ESV 

2. Sarah Hysén, Swedbank 

3. Henrik Möller, InExchange 

4. Andreas Larsson, Opus Capita 

5. Joakim Billing, Lexmark 

6. Jessica Wennstam, Swedbank 

7. Anna Nordén, TrustWeaver 

8. Karsten Ahlberg, TrustWeaver 

9. Emanuel Turesson, Visma 

10. Gunilla Gezellius, Bankgirot 

11. Kristina Nordin NCC AB 

12. Beata Jacobi NCC AB 

13. Magnus Linnér, Visma Commerce AB 

14. Kerstin Wiss-Holmdahl, SKL 

15. Johan Schmalholz, Sveriges Riksbank 

16. Johan Arvidsson, Swedish Bankers 

17. Keijo Kettunen, ESV 

18. Anna Amgren, NEA 

 

Agenda  

1. Mötet öppnas   

2. Kort presentation av närvarande på mötet  

3. Fastställande av agendan  
Agenda fastställs utan andra övriga punkter. 

4. Val av justeringsmän 
Jessica Wennstam och Andreas Larsson väljs att justera protokollet.  

5. Godkännande av föregående protokoll (2015-09-17) 
Föregående protokoll kunde godkännas. 
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6. Presentation av utkastet till en Europeisk standard för elektronisk faktura 
(Martin Forsberg och Karina Duvinger). 
Se PowerPoint: PC434 Presentation NEA.pptx 
Det är möjligt att ge feedback fram till 160222 till SIS. Arbetsgrupperna i e-
fakturaforumet ”Standard” och ”Juridik” kommer att ha ett möte den den 17/2 kl 13.00-
15.00 hos ESV för att samla in feedback.  
 
En fråga som kom upp (Johan Schmalholz): 
Vilka är det som berörs av den nya standarden? Är det bara offentliga myndigheter 
eller omfattas även privata aktörer? 
 
Peter Norén svarar: 
Det är en ny europeiskt standard som man håller på att ta fram och som andra 
standarder är det inte tvingande att använda den. Däremot kommer det att finnas en 
lagstiftning som säger att offentliga myndigheter inte kan neka att ta emot fakturor 
som skickas i något av de fyra formaten som finns i den nya standarden. 
 
 

7. Statusrapport från the European Multi-Stakeholder Forum (2015-09-24),  
(Peter Norén) 
 

8. Statusrapport från de nationella "spegelgrupperna"      
a. Standarder, gruppledare: Peter Norén, ESV 

Gruppen består av 5-10 personer senaste mötet var för någon månad sedan. 
Man har haft 3 möten i gruppen men det finns inte så mycket att arbeta med 
just nu. Det som har diskuterats är bland annat hur ska man hantera normen 
och svenska synpunkter och vad ska behandlas i arbetsgruppen respektive 
stora forumet? Dokumentet för standarden ska skickas ut den 3/12, alla som 
vill kan skicka in synpunkter till dokumentet. Alla är välkomna att delta i 
gruppen för att sammanställa synpunkterna. 
        

b. Regelverk, gruppledare: Anna Nordén, Trustweaver   
Inte så mycket att tillägga just nu, nästa möte blir efter årsskiftet. Det vore bra 
om Regelverksgruppen och Standardgruppen har gemensamma möten 
framöver. Vi bifogar dokumentet där de olika länderna har fyllt i sina lagkrav 
inför sammanställning: 
MSF AG2 Questionnaires Consolidated Responses 23-09-2015 v02.xls 
      

c. Koppling e-inköp, gruppledare: Karina Duvinger 
Gruppen har haft två möten under den senaste tiden. Man har fått in input på 
dokumentet som har skickats till det nationella forumet. Man diskuterar hur 
införandet ska främjas och vad man ska tänka på vid utrullningen. 
 

9. Status PC434 & SIS (Cajsa Ahlinder) 
Cajsa var inte närvarande på mötet men det mesta gicks igenom av Martin och 
Karina (under punkt 6). 
 

10. Status EXEP (Kerstin Wiss-Holmdahl) 
Man har haft möte den 6-7/10 och nästa möte är den 2-3/2. I EXEP finns tre 
undergrupper: 
Regelverk, Goverment och Lösningar 
Mycket handlar så klart om upphandlingsdirektivet och om hur kommunikationen ska 
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gå till.  En fråga är hur man ska kunna ta emot upphandlingsdokument. Alla system 
måste kunna implementera dokumentet – en datamodell är framtagen för detta. 
För tillfället finns ca 350 olika plattformar för upphandling idag, Lösningsgruppen har i 
uppgift att se över hur dokument ska kunna skickas emellan dessa. 
Andra frågor som diskuteras i Govermentgruppen är ”Dynamiska inköpssystem” och 
”Vad behövs i samband med införandet (handlingsplan)?” samt ”Tips och råd för 
changemanagement” – man jobbar med ett nytt dokument. 
Man ska också ta fram en webb för dokumenthantering. 
Nationella forum ska bildas och i Sverige hade man det första mötet och instiftandet 
den 9/12 - 2015 
 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

12. Nästa möte  
Nästa möte bokas in till den 19/2 kl. 09.00-12.00 hos ESV, Drottninggatan 89, 
Stockholm.  
 
 
Bilder från mötet: 
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