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Anteckningar från AG-möte 13 september 2013 
 

1. Runda bordssamtal 
a. Under lunchen diskuterade vi våra egna erfarenheter och inte minst utvecklingen inom e-

affärer. Varje deltagare berättade om vad som händer inom respektive bransch.  
b. En gemensam faktor som många tog upp är att användningen fortfarande är ganska trög. 

Flera menade att det upplevs som att det finns problem med olika standarder och 
kopplingen mot processer och affärssystem.  

c. Fortfarande röner e-faktura ett starkt intresse även om det till viss del kan variera mellan 
olika områden. Vi konstaterade också att det händer mycket inom logistiken. 

d. Ett område som det blev en hel del diskussion om var Peppol som har intressanta 
möjligheter, men där det fortfarande verkar finnas en del barnsjukdomar. 

e. Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en enkät som ska publiceras inom kort. 
Den visar på en relativt blygsam ökning, dock mer inom e-faktura. 

f. Det är på gång ett EU-direktiv som bl.a. innebär att offentliga organisationer inte ska kunna 
vägra att ta emot e-faktura och att det ska vara en överenskomna standard. Diskussioner 
pågår om en kärna med grunduppgifter som ska kunna hanteras i olika tekniska format. 

2. Nytt inom NEA 
Kerstin Wiss Holmdahl från NEAs styrelse berättade om vad som händer inom NEA, exempelvis: 

a. NEA håller i det nationella e-fakturaforumet, se mer på NEAs webb. Forumet har nästa möte 
fredagen den 27/9. 

b. Forumet tillsammans med en nationell strategi för e-faktura är huvudaktiviteter för 
närvarande inom NEA. 

c. Styrelsen planerar för kommande års verksamhet vilket förutom ovanstående innebär en 
fortsatt satsning på NEAs webbplats. 

d. Vår arbetsgrupp har inte fått den budget om 100 000 kr som vi önskat för höstens aktiviteter. 
I stället får vi går till styrelsen för ett ok för varje aktivitet vi vill genomföra. Den som har en 
idé kan skicka in det till undertecknad eller Ulrica på NEA. 

e. Mötet uppmanade NEA att bli bättre med utskick samt med uppdatering av hemsidan. 

Pågående aktiviteter 
a. Rapporten e-fakturavägar som ska bli en guide för nybörjare är nästan färdig. Kerstin lovade 

att den ska vara klar till nästa möte. 
b. Gruppen har tagit fram ett stort antal praktikfall som finns på NEAs webb. Den nya modellen 

innebär att det är öppet för alla att skicka in förslag till praktikfall. Före publicering ska det 
godkännas av denna arbetsgrupp. Inga förslag har inkommit inför detta möte. 

Förslag på aktiviteter 
a. Det har tidigare kommit ett förslag om att ta fram en wiki inom e-affärer för NEAs webbplats, 

men det behövs att någon gör ett grundarbete. Ingen anmälde sig till att ta tag i uppgiften. 
b. Det kom fram att det saknas en standard för e-butikshandel, webbaserad realtidshandel. Att 

diskutera till nästa gång om denna grupp kan ligga bakom en studie om behov och status. 
c. Diskuterades en katalog för e-affärer, en slags gula sidorna, för att handelsparter enklare ska 

hitta varandra för att se kapacitet att skicka meddelanden. En idé är att skicka ut en enkät till 
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slutanvändare via branschorganisationer inom NEA om behovet. Kan NEA ta initiativ? Leif 
Forsman lovade göra ett utkast till en aktivitet. 

 

Nästa möte 
Nästa möte i gruppen den 8/11, även då som lunchmöte. Mia bokar samma restaurang (Stockholm 
Fisk på Vasagatan). 
 
 
Anteckningar 
Peter Fredholm  
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