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Anteckningar från AG-möte 8 november 2013 
 

1. Nytt inom NEA 
Christer Rygaard, NEAs styrelseordförande, sammanfattade vad som händer inom NEA: 

a. Det nationella e-fakturaforumet går in i ett slutskede. Information finns utskickat till 
medlemmarna och på NEAs webb. En fortsättning kommer att ske med tre i stället för fyra 
arbetsgrupper. Forumet har nästa möte kommande fredag. 

b. Förslag till en nationell strategi för e-faktura är inlämnat till Näringsdepartementet som nu 
har bollen. 

c. Gruppen för operatörssamverkan har tagit fram ett interoperabilitetsavtal att användas 
mellan operatörer som kan laddas ned från NEAs webb. Där finns också motsvarande 
internationella från EESPA. 

d. Höstens stora aktivitet är Julkarameller på Berns den 10/12, tema mobila affärer. 
e. Det har bildats en affärssystemsgrupp som har träffats ett första tillfälle. 

Pågående aktiviteter och förslag till nya 
a. Rapporten e-fakturavägar: inget nytt. Peter lyssnar med Kerstin om hon har kommit längre. 

Mia lyssnar internt om GS1 kan sätta in resurser för att slutföra rapporten. 
b. Den nya modellen för att ta fram praktikfall innebär att det är öppet för alla medlemmar att 

skicka in förslag. Ett par sådana har kommit in men de följer inte den mall som är framtagen 
och har inte slussats för godkännande i denna arbetsgrupp. Peter tar upp med Ulrika. 

c. Förslag till nya praktikfall: Mia ser om GS1 kan ordna ett inom grunddata, Mats om ESV har 
något från statlig sektor och Magnus om Symbrio har ett underlag. 

a. På förra mötet lämnade iCore ett förslag om att ta fram en rapport om förutsättningarna vid 
e-butikshandel, webbaserad realtidshandel. Vi tycker fortsatt att detta är ett intressant 
område och Peter fick i uppgift att undersöka närmare med iCore om utformning av en sådan 
rapport, som också måste finansieras. 

b. Leif hade i uppgift från förra tillfället att ta fram ett utkast till detta möte om en katalog för e-
affärer, en slags gula sidorna, för att handelsparter enklare ska hitta varandra samt se 
kapacitet att skicka meddelanden. Det har sedan tagits upp av gruppen för 
operatörssamverkan. Eftersom Leif inte medverkade på dagens möte sköts frågan till nästa. 

 

Nästa möte 
Nästa möte i gruppen den 7/2, även då som lunchmöte och åter på restaurang Stockholm Fisk på 
Vasagatan. Vi nästa tillfälle står NEA för lokalen och deltagarna för sin egen lunch. 
 
 
Anteckningar 
Peter Fredholm  
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